




 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  هللا  تیآ  تالاقم  عماج  کناب 

: هدنسیون

ناگدنسیون زا  یعمج 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  هللا  تیآ  تالاقم  عماج  10کناب 

باتک 10تاصخشم 

همانیگدنز 10تشذگرس و 

 ( هلظ ماد   ) ياهنماخ یلعدیس  یمظعلاهللاتیآ  ترضح  10همانیگدنز 

یکدوک نارود  13تدالو و 

یتامدقم 16تالیصحت 

يوزوح 18تالیصحت 

رهشناریا هب  دیعبت  بالقنا و  يریگ  22جوا 

یسایس ياهتیلاعف  26تازرابم و 

بالقنا زا  39سپ 

يروهمج 51تسایر 

يربهر 60تماعز و 

باتفآ تعلط  رد  68باتفآ 

بالقنا ربهر  یگدنز  زا  ناتساد  69ود 

بالقنا ربهر  یناگدنز  زا  ییاه  70ناتساد 

رنهاب ییاجر و  نادیهش  رورت  رویرهش 1360 و  زا  يربهر  مظعم  ماقم  71تارطاخ 

(1  ) ياهنماخ هللاتیآ  یگدنز  71ياههتفگان 

(2  ) ياهنماخ هللاتیآ  یگدنز  79ياههتفگان 

يا هنماخ  ماما  هریس  87تیصخش و 

(2  ) يربهر مظعم  ماقم  یملع  87تیصخش 

یقالخا 88لیاضف 

(1  ) يربهر مظعم  ماقم  یگدنز  زا  زومآ  سرد  91یتارطاخ 
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(2  ) يربهر مظعم  ماقم  یگدنز  زا  زومآ  سرد  92یتارطاخ 

(3  ) يربهر مظعم  ماقم  یگدنز  زا  زومآ  سرد  94یتارطاخ 

(4  ) يربهر مظعم  ماقم  یگدنز  زا  زومآ  سرد  97یتارطاخ 

(5  ) يربهر مظعم  ماقم  یگدنز  زا  زومآ  سرد  99یتارطاخ 

(6  ) يربهر مظعم  ماقم  یگدنز  زا  زومآ  سرد  102یتارطاخ 

(7  ) يربهر مظعم  ماقم  یگدنز  زا  زومآ  سرد  104یتارطاخ 

يربهر مظعم  ماقم  زومآ  سرد  یسایس  106تارطاخ 

يا هنماخ  ماما  ياه  107هاگدید 

يربهر مالک  رد  رطف  107دیع 

يربهر مظعم  ماقم  هاگن  رد  رطف  دیع  110بادآ 

( یلاعلا هلظدم   ) يربهر مظعم  ماقم  مالک  رد  111املع 

يربهر مظعم  ماقم  لحار و  ماما  هاگن  هنییآ  رد  ع )  ) یلع 113ماما 

( یلاعلا هلظدم  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  115يروآون 

( یلاعلا هلظدم  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یسانش  120نآرق 

تیالو رظنم  زا  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  124هریس 

راب رهگ  132ظعاوم 

ییاروشاع 134نومنهر 

دیشروخ مالک  رد  137راظتنا 

یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  نابز  زا  ناضمر  كرابم  هام  مهم  تاکن  اه و  139یگژیو 

يربهر مظعم  ماقم  لحار و  ماما  مالک  رد  مالسلا  هیلع  نامز  145ماما 

(1) تیالو رظنم  زا  145هاپس 

(2) تیالو رظنم  زا  153هاپس 

(3) تیالو رظنم  زا  162هاپس 

(4) تیالو رظنم  زا  168هاپس 
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(5) تیالو رظنم  زا  177هاپس 

( یلاعلا هلظدم  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  184بزحت 

داحتا مان  هب  186ییوراد 

يربهر مظعم  ماقم  رظنم  زا  یمالسا  بالقنا  و  هر ) ) ینیمخ 188ماما 

یمالسا ياروش  سلجم  زا  يربهر  مظعم  ماقم  هژیو  202تابلاطم 

نالووسم 205تلاسر 

هیام نارگ  206ظعاوم 

يربهر مظعم  ماقم  رظنم  زا  تلود  209هتفه 

(1  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یسانش  210نمشد 

(2  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یسانش  213نمشد 

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  216ناوج 

(1  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  219هاگشناد 

(2  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  222هاگشناد 

(3  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  225هاگشناد 

(4  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  227هاگشناد 

(5  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  230هاگشناد 

(6  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  233هاگشناد 

(1) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  235وجشناد 

(2) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  238وجشناد 

(3) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  240وجشناد 

(4) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  242وجشناد 

(5) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  246وجشناد 

( یلاعلا هلظدم   ) يربهر مظعم  ماقم  مالک  رد  248املع 

مالسا ياوتحم  رئاعش و  251ظفح 
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ییوجشناد جیسب  دروم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياه  هاگدید  رب  252یلمأت 

هار 254غارچ 

تیالو رظنم  زا  254وجشناد 

يربهر مظعم  ماقم  لحار و  ماما  مالک  رد  ادهش  سدقم و  257عافد 

باتفآ رظنمزا  259ناوج 

یناگمه بجاو و  يا  هضیرف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  263رما 

فارسا زا  زیهرپ  روشنم  يربهر و  مظعم  264ماقم 

یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  رظنم  زا  267رنه 

يربهر مالک  رد  ینید  268رنه 

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  ینید  276رنه 

يربهر هاگن  رد  278امنیس 

بالقنا مظعم  ربهر  نانخس  رد  283ییارگفرصم 

يربهر مظعم  ماقم  مالک  رد  امنیس  286رنه و 

باتفآ رظنم  زا  امیس  287ادص و 

اهدیابن اهدیاب و  تفرشیپ ؛ 291هعسوت و 

هناریصب 294هاگن 

تفرشیپ زمر  297زار و 

بالقنا میکح  ربهر  هاگن  زا  یگنهرف  مجاهت  هدنورپ  300یناوخزاب 

( یلاعلا هلظ  دم  ) يربهر مظعم  ماقم  يداصتقا  ياهدربهار  اههاگدید و  رب  307يرورم 

یگنهرف تاحالصا  روشنم  حلصم ، 310مالک 

یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  هاگن  زا  یناوخباتک  319باتک و 

ظفاح رعش  323تاّیصوصخ 

يربهر مظعم  ماقم  رظنم  زا  325ظفاح 

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  لحار  ماما  مهم  327تایصوصخ 
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بالقنا میکح  ربهر  هاگن  زا  یگنهرف  مجاهت  هدنورپ  328یناوخزاب 

باتفآ رظنم  زا  گرزب  335ناطیش 

اکیرمآ رب  340گرم 

تیرشب تاجن  دربهار  رصاعم و  ناهج  یسانش  343بیسآ 

يربهر مظعم  ماقم  رظنم  زا  345نیطسلف 

يربهر مظعم  ماقم  رظنم  زا  یتسینویهص  347میژر 

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یناهج  رابکتسا  351رامعتسا و 

نارگید هاگن  زا  يا  هنماخ  360ماما 

نارای هاگن  360زا 

يربهر مظعم  ماقم  هرابرد  ینیمخ  ماما  360هاگدید 

يربهر مظعم  ماقم  ینیدلاءاهب و  هللا  تیآ  361ترضح 

ناگناگیب هاگن  362زا 

باتفآ 362فصو 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  362هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 365زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  هللا  تیآ  تالاقم  عماج  کناب 

باتک تاصخشم 

ماد  ) يا هنماخ  یلع  دیـس  هللا  تیآ  تالاقم  عماج  کناب  : روآدیدپ مان  ناونع و   1390، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
مرن : يرهاظ تاصخشم  ناهفصا 1390 . هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم  ناگدنـسیون  زا  یعمج  هلظ /) 

تالاقم : عوضوم هنایار  هارمه و  نفلت  رازفا 

همانیگدنز تشذگرس و 

 ( هلظ ماد   ) ياهنماخ یلعدیس  یمظعلاهللاتیآ  ترضح  همانیگدنز 

رد ياهنماخ ، ینیـسح  داوج  دیـس  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  موحرم  دنزرف  يا  هنماخ  یلع  دیـس  هللا  تیآ  ترـضح  ردـقیلاع  ربهر 
يا هنماخ  داوج  دیس  یگدنز  دنتسه . هداوناخ  رسپ  نیمود  ناشیا  دوشگ . ایند  هب  مشچ  سدقم  دهـشم  رد  يرمق  ربارب 1358  یسمش   1318
دای وا  زا  ار  یتسیز  هداس  تعانق و  قیمع  يانعم  زین  شنادـنزرف  رـسمه و  دوب . هداس  رایـسب  ینید ، مولع  ناّسردـم  نویناحور و  رتشیب  دـننام 
ناش هداوناخ  یگدنز  لاح  عضو و  زا  دوخ  یگدنز  ياه  هرطاخ  نیتسخن  نایب  نمض  رد  راوگرزب  ربهر  دنتـشاد . وخ  نآ  اب  دندوب و  هتفرگ 
بـش تسه  مدای  نم  تشذگ . یم  یتخـس  هب  ام  یگدنز  ریگ ... هشوگ  اسراپ و  یلیخ  اّما  دوب ، یفورعم  یناحور  مردـپ  : » دـنیوگیم نینچ 

هناخ اّما  دوب ». شمشک  نان و  مه  ماش  نآ  درک و ... یم  هّیهت  ماش  ام  يارب  تمحز  اب  مردام  دوبن ! ماش  ام  لزنم  رد  هک  داتفا  یم  قافتا  ییاه 
هدش دلوتم  نآ  رد  هک  نم  يردپ  لزنم  : » دننک یم  فیصوت  نینچ  بالقنا  ربهر  دندرک ، یم  یگدنز  نآ  رد  داوج  دّیـس  هداوناخ  هک  ار  يا 
نیمز ریز  کـی  تشاد و  قاـتا  کـی  طـقف  هک  دوب  دهـشم  نیـشن  ریقف  هلّحم  رد  يرتم   70 هناخ 60 ـ  کی  نم ، یگلاس  جـنپ  راـهچ ـ اـت  ما ،

نامهیم دوب ، مدرم  هعجارم  لحم  یناحور و  هک  نیا  رب  انب  ردـپ  ًالومعم  و   ) دـمآ یم  نامهیم  مردـپ  يارب  هک  یماـگنه  يا ! هفخ  کـیرات و 
لزنم نیا  رانک  ار  یکچوک  نیمز  دنتـشاد ، یتدارا  ردـپ  هب  هک  يا  هّدـع  دـعب  دورب . نامهم  ات  میتفر  یم  نیمز  ریز  هب  دـیاب  اـم  همه  تشاد )
رورپ یناحور  یناحور و  اّما  ریقف  يا  هداوناخ  رد  یکدوک  نارود  زا  بالقناربهر  میدش ». قاتا  هس  ياراد  ام  دندرک و  هفاضا  نآ  هب  هدیرخ 

ار نآرق  ابفلا و  ات  دش  هدرپس  بتکم  هب  دمحم  دیس  شگرزب  ردارب  هارمه  هب  یگلاس  راهچ  زا  تفای و  شرورپ  هنوگنیا  یمیمـص ، كاپ و  و 
ار ییادتبا  لیصحت  نارود  ود  نیا  دندرک و  مان  تبث  یتناید » میلّعتلاراد   » یمالسا سیسأت  هزات  هسردم  رد  ار  ردارب  ود  سپـس ، دنریگب . دای 
. دوب هدرک  زاغآ  ار  وحن  فرـص و  و  تامدـقملا » عماج   » ندـناوخ ناتـسریبد ، هرود  زا  ناـشیا  هیملع  هزوح  رد  دـندنارذگ . هسردـم  نآ  رد 

هزوح هب  دورو  هزیگنا  هرابرد  دناوخ . ار  تامدقم  تایبدا و  تقو  دیتاسا  رگید  ردپ و  دزن  دش و  هیملع  هزوح  دراو  دیدج  هسردم  زا  سپس 
هقالع زین  مردام  دندوب و  مردـپ  تیناحور  ینارون  هار  نیا  باختنا  رد  یلـصا  بجوم  لماع و  : » دـنیوگ یم  تیناحور  هار  باختنا  هیملع و 

« باّون  » و ناخ » نامیلـس   » هسردم ناسّردم  دزن  ار  ینغم » «، » یطویـس «، » تامدقملا عماج   » لیبق را  یبدا  بتک  ناشیا  دندوب .» قّوشم  دـنم و 
حرـش  » و مالـسالا » عیارـش   » سپـس دناوخ . هرود  نامه  رد  زین  ار  ملاعم »  » باتک درک . یم  تراظن  شنادنزرف  سرد  رب  زین  شردپ  دناوخ و 
خیـش جاح  موحرم  روضح  رد  ار  بساـکم  لـئاسر و  و  يدزی » سردـم  ازریم  اـقآ   » موحرم دزن  ار  يرادـقم  شردـپ و  رـضحم  رد  ار  هعمل »

رد يزیگنا  تفگش  هقباس و  مک  روطب  ار  حطـس  تامدقم و  هرود  دناوخ و  شردپ  دزن  ار  لوصا  هقف و  حطـس  سورد  هیقب  ینیوزق و  مشاه 
ربهر تشاد . دنمورب  دنزرف  نیا  تفرـشیپ  رد  یمّهم  شقن  لحارم  نیا  مامت  رد  داوج  دیـس  موحرم  شردپ  دناسر . مامتا  هب  مین  لاس و  چـنپ 

دزن اهدـعب  و  ینارهت » اـقآ  داوج  ازریم  هللا  تیآ  موحرم   » زا ادـتبا  ار  راوزبـس  هموظنم  باـتک  هفـسلف ، قـطنم و  هنیمز  رد  بـالقنا ، راوـگرزب 
هقف و جراخ  سرد  دهشم  رد  یگلاس  هدجیه  زا  هک  يا  هنماخ  هللا  تیآ  فرشا  فجن  هیملع  هزوح  رد  دندناوخ . یسیا » اضر  خیش   » موحرم
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مزاع تایلاع ، تابتع  ترایز  دـصق  هب  لاس 1336  رد  دـندوب . هدرک  عورـش  ینـالیم  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  گرزب  عجرم  دزن  ار  لوصا 
دیس میکح ، نسحم  دیس  موحرم  هلمج  زا  فجن  هزوح  گرزب  نادهتجم  جراخ  ياهسرد  رد  تکرـش  هدهاشم و  اب  دندش و  فرـشا  فجن 

ار هیملع  هزوح  نآ  قیقحت  سیردت و  سرد و  عاضوا  يدرونجب ، نسح  ازریم  و  يدزی ، ییحی  دیس  یناجنز ، رقاب  ازریم  يدورهاش ، دومحم 
مق هیملع  هزوح  رد  دنتشگ . زاب  دهشم  هب  ناشیا  یتّدم  زا  سپ  درکن . تقفاوم  ردپ  یلو  دنتخاس . هاگآ  دوخ  دصق  زا  ار  ناشیا  دندیدنسپ و 

رضحم زا  دندش و  لوغشم  هفـسلف ، لوصا و  هقف و  رد  یلاع  تالیـصحت  هب  مق  هیملع  هزوح  رد  ات 1343  لاس 1337  زا  يا  هنماـخ  هللا  تیآ 
لاس رد  دندرک . هدافتـسا  یئابطابط  هما  ّـ لعو يدزی  يرئاح  یـضترم  خیـش  ینیمخ ، ماما  يدرجورب ، یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  نوچ  ناگرزب 

، تسا هدـش  انیبان  دـیراورم » بآ   » تلع هب  ردـپ  مشچ  کی  هک  دـندش  هّجوتم  دنتـشاد ، ناشردـپ  اب  بـالقنا  ربهر  هک  یتاـبتاکم  زا  ، 1343
تیآ دندنام . دیدرت  رد  ردپ  زا  تبظاوم  دهشم و  هب  نتفر  نآ و  میظع  هزوح  رد  لیصحت  همادا  مق و  رد  ندنام  نیب  دندش و  نیگمغ  رایـسب 

درو نیا مـ رد  ناشیا  دنیامن . تبظاوم  ناشردپ  زاو  دـننک  ترجه  دهـشم  هب  م  ــ زا ق ادـخ  رطاخ  هب  هک  دندیـسر  ـه  جیتن نیا  هب  يا  هنماخ  هللا 
یگدنز رد  هدنب  رگا  متفر . دوخ  هفیظو  راک و  لابند  هب  لاح  ره  هب  داد . ام  هب  يدایز  تاقیفوت  لاعتم  يادخ  متفر و  دهـشم  هب  : » دنیوگ یم 

هنماخ هللا  تیآ  ما .» هداد  ماجنا  ردام  ردـپ و  هب  هکلب  ردـپ ، هب  هک  تسا  یکین »  » يّرب نامه  زا  یـشان  هک  تسا  نیا  مداقتعا  متـشاد ، یقیفوت 
يدوز نیا  هب  ناشیا  ارچ  هک  دندروخ  یم  سوسفا  نایانـشآ  دـیتاسا و  زا  یـضعب  دـندرک . باختنا  ار  تسرد  هار  یهار ، ود  نیا  رـس  رب  يا 

تـسرد ناشیا  باختنا  هک  داد  ناشن  هدـنیآ  اّما  دـندش ...! یم  نانچ  نینچ و  هدـنیآ  رد  دـندنام  یم  رگا  دـندرک ، كرت  ار  مق  هیملع  هزوح 
رد هک  درک  یم  روّصت  یسک  ایآ  دوب . هدز  مقر  نانآ ، تابساحم  زا  رتالاو  رتهب و  رگید و  یتشون  رس  ناشیا  يارب  یهلا  ریدقت  تسد  هدوب و 
هب دعب ، لاس   25 تفر ، یم  دهشم  هب  مق  زا  شردام  ردپ و  هب  تمدخ  دنوادخ و  ياضر  يارب  هک  هلاس ، دادعتسارپ 25  ملاع  ناوج  زور  نآ 

نادنز و هرزابم و  ای  لیطعت  مایا  زج  دنتـشادنرب و  تسد  سرد  همادا  زا  دهـشم  رد  ناشیا  دیـسر !؟ دهاوخ  نیملـسم  رما  تیالو  يالاو  ماقم 
ینالیم هللا  تیآ  هژیوب  دهشم  هزوح  گرزب  دیتاسا  رـضحم  رد  لاس 1347  ات  ار  دوخ  لوصا  یهقف و  تالیصحت  یمـسر  روط  هب  ترفاسم ،

هقف و بتک  سیردت  هب  رامیب ، ریپ و  ردپ  زا  تبقارم  لیصحت و  رانک  رد  دندش  راگدنام  دهـشم  رد  هک  لاسزا 1343  نینچمه  دنداد . همادا 
زا  » شیوـخ هـتفگ  هـب  يا  هنماـخ  هللا  تـیآ  یـسایس  تازراـبم  دـنتخادرپ . یم  زین  نایوجـشناد  ناوـج و  با  ّـ لط هـب  ینید  فراـعم  لوـصا و 

ار توغاط  اب  ینمشد  یتازرابم و  یسایس و  ياه  ّـه  قرج نیتسخن  ّـا  ما دنتسه » هر )  ) ینیمخ ماما  یبالقنا  یسایس و  یلوصا ، یهقف ، نادرگاش 
زا يا  هّدع  اب  يوفص  باّون  هکیماگنه  تسا ، هدز  ناشیا  نهذ  رد  يوفـص » باّون  یبتجم  دیـس   » دیهـش مالـسا  هار  دیهـش  گرزب و  دهاجم 

مالـسا و يایحا  عوضوم  رد  يا  هدننک  رادیب  ناجیه و  رپ  ینارنخـس  ناخ ، نامیلـس  هسردـم  رد  هتفر  دهـشم  هب  لاس 31  رد  مالـسا  نایئادف 
زا زور  نآ  يا  هنماخ  هللا  تیآ  دندرک . داریا  ناریا ، ّـت  لم هب  نانآ  ییوگغورد  یسیلگنا و  هاش و  گنرین  بیرف و  و  یهلا ، ماکحا  تیمکاح 

هقرج تقو  نامه  : » دنیوگ یم  ناشیا  دندش . عقاو  باّون  نیـشتآ  نانخـس  ریثأت  تحت  تّدش  هب  دندوب ، ناخ  نامیلـس  هسردـم  ناوج  بال  ّـ ط
لد رد  باّون  موحرم  ار  شتآ  نیلوا  هک  مرادن  یکش  چیه  هدمآ و  دوجو  هب  نم  رد  يوفص  باّون  هلیسو  هب  یمالـسا  بالقنا  شزیگنا  ياه 

یبالقنا تکرح  دنتشادروضح و  مق  رد  هک  لاس 1341  زا  يا  هنماخ  هللا  تیآ  هرـس ) سدق   ) ینیمخ ماما  تضهن  اب  هارمه  درک .» نشور  ام 
تازرابم نادـیم  دراو  دـش ، زاغآ  يولهپ ، هاش  اـضر  دـمحم  دنـسپ  اـکیرمآ  یمالـسا و  دـض  ياهتـسایس  هیلع  ینیمخ  ماـما  زیمآ  ضارتعاو 

ریسم نیا  رد  دندرک و  هزرابم  اه  نادنز  اهدیبعت و  اه و  هجنکـش  ناوارف و  ياه  بیـشن  زارف و  دوجو  اب  مامت  لاس  هدزناش  دندش و  یـسایس 
تیآ هب  ار  ناشیا  مایپ  هک  دنتفای  تیرومأم  هرـس ) سدق   ) ینیمخ ماما  يوس  زا  لاس 1383  مّرحم  رد  راب  نیتسخن  دندیسرتن . يرطخ  چیهزا 
ياـه تسایـس  هیلع  يرگاـشفا  مّرحم و  هاـم  رد  نویناـحور  یتاـغیلبت  ياـه  هماـنرب  یگنوگچ  صوصخ  رد  ناـسارخ  ياـملع  ینـالیم و  هللا 

دنجریب رهـش  مزاع  غیلبت ، يارب  زین  دوخ  دـنداد و  ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  ناـشیا  دـنناسرب . مق ، ثداوح  ناریا و  عاـضوا  هاـش و  ییاـکیرمآ 
دادرخ  12  » مّرحم رد 9  رطاخ  نیدـب  دـنتخادرپ . اکیرمآ  يولهپ و  میژر  هیلع  يرگاشفا  غیلبت و  هب  ینیمخ ، ماما  ماـیپ  ياتـسار  رد  دـندش و 
هثداح ندمآ  شیپ  اب  دندش . دازآ  دنشاب  رظن  تحت  دنورن و  ربنم  هکنیا  طرش  هب  نآ  يادرف  دندش و  تشادزاب  بش  کی  ریگتسد و  « 1342
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طیارش نیرت  تخس  اب  اجنآ  رد  زور  هد  دنداد و  یماظن  هاگتشادزاب  لیوحت  هدروآ ، دهشم  هب  دنجریب  زا  ار  ناشیا  مه  زاب  دادرخ ، نینوخ 15
ناشناتـسود زا  يا  هّدـع  اب  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ناـضمر 1383 - نمهب 1342 -  رد  تشادزاب  نیمّود  دـندش . ینادـنز  اهرازآ  هجنکـش و  و 

اب رادید  ربنم و  ینارنخـس و  نامرک و  رد  فقوت  زور  هس  ود ـ  زا  سپ  دـندرک . تکرح  نامرک  دـصقم  هب  يا  هدـش  باسح  همانرب  ساسارب 
تاباختنا و درگلاس  نمهب ـ  مشش  ما  ّـ یارد هژیوب  ناشیا  روشرپ  ياه  يرگاشفا  اه و  ینارنخس  دندش . نادهاز  مزاع  رهـش ، نآ  با  ّـ لط املع و 
تحارـص و دوب ، ع )  ) نسح ماما  دالیم  اب  فداصم  هک  ناضمر  مهدزناـپزور  رد  تفرگ . رارق  مدرم  لابقتـسا  دروم  هاـش ـ  یبا  ّـ لق مودـنارفر 
ار ناشیا  هنابـش  كاواس  دیـسر و  جوا  هب  يولهپ ، میژر  ییاکیرمآ  یناطیـش و  ياهتـسایس  يرگاـشفا  رد  ناـشیا  یبـالقنا  روش  تعاـجش و 

عاونا دـندش و  ینادـنز  هعلق  لزق  نادـنز  رد  يدارفنا ـ  تروص  هب  هام ـ  ود  دودـح  راوگرزب ، ربهر  درک . نارهت  هناور  امیپاوه  اب  ریگتـسد و 
دهشم و رد  ناشیا  یمالسا  هشیدنا  ثیدح و  ریـسفت و  ياهـسالک  تشادزاب  نیمراهچ  نیمّوس و  دندرک . لّمحت  ار  اه  هجنکـش  اه و  تناها 

بیقعت دروم  ار  ناشیا  دش و  كاواس  تینابـصع  ببـس  اه  تیلاعف  نیمه  دش . هجاوم  یبالقنا  روشرپ و  ناناوج  ریظن  مک  لابقتـسا  اب  نارهت 
نیمه دندش . سوبحم  ریگتسد و  1346 ـ دعب ـ  لاس  کی  دندرک و  یم  یگدنز  هنایفخم  نارهت  رد  لاس 1345  رد  رطاخ  نیدب  دنداد . رارق 

طـسوت رگید  راب  راوگرزب  نآ  دش  بجوم  هک  دوب  هناحلـصم  هناملاع و  يرگنـشور  سیردـت و  تاسلج و  يرازگرب  یملع و  ياه  ّتیلاعف 
هرابرد هلظ » دم   » يا هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  تشادزاب  نیمجنپ  دـندرگ . ینادـنز  ریگتـسد و  زین  لاس 1349  رد  يولهپ  یمّنهج  كاواـس 

تّدش ّتیـساسح و  دوب . سوسحم  ناریا  رد  هناحلـسم  تکرح  هنیمز  لاس 48  زا  : » دـسیون یم  كاواس  طسوت  شیوخ  تشادزاـب  نیمجنپ 
رد نم  لیبق  زا  يدارفا  اب  دـناوت  یمن  ینایرج  نینچ  دـندوب  هتفایرد  نئارق  هب  هک  نم ، هب  تبـسن  زین  نیـشیپ  میژر  يراج  ياههاگتـسد  لمع 

اراکشآ نادنز  رد  كاواس  زیمآ  تنوشخ  ياهدروخرب  مداتفا . نادنز  هب  راب  نیمجنپ  يارب  ًادّدجم و  لاس 50  تفای . شیازفا  دشابن ، طابترا 
دناوت یمن  تسا و  كانمیب  تّدـش  هب  یمالـسا  رک  ّـ فت ياه  نوناک  هب  هناح  ّـ لـسم هزرابم  ياه  نایرج  نتـسویپ  زا  هاگتـسد  هک  داد  یم  ناشن 

ياهسرد هریاد  يدازآ ، زا  سپ  تسا . رانک  هب  هناگیب و  اه  نایرج  نآ  زا  نارهت  دهشم و  رد  نم  یتاغیلبت  يرکف و  ياه  ـت  ّیلاعف هک  دریذپب 
ياهسرد ياهلاس 1350ـ1353  نیب  رد  مشـش  تشادزاب  درک .» ادیپ  يرتشیب  شرتسگ  يژولوئدیا و ... یفخم  ياهـسالک  ریـسفت و  یمومع 

رفن نارازه  دشیم و  لیکشت  سدقم  دهشم  رفعج » ازریم   » و نسح » ماما  « ، » تمارک  » دجسم هس  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  يژولوئدیا  ریـسفت و 
یمالـسا لیـصا  تارّکفت  اب  دـناشک و  یم  زکرم  هس  نیا  هب  ار  دـقتعم  یبالقنا و  با  ّـ لط رکفنـشور و  هاگآ و  ناناوج  هژیوب  قاتـشم  مدرمزا 

يوترپ : » ناونع تحت  هدش  یپک  یلپ  ياه  هوزج  رد  دوب و  رادروخرب  ير  ـ گید لاح  روش و  زا  ناشیا  ـه  غالبلا جهن  سرد  تخاس . یم  انشآ 
یم ناـشیا  رـضحم  زا  ار  هزراـبم  تـقیقح و  سرد  هـک  یبـالقنا  ناوـج و  با  ّـ لط تـشگ . یم  تـسد  هـب  تـسد  ریثـکت و  هغـالبلا » جـهن  زا 

یمالسا گرزب  بالقنا  يارب  ار  هنیمز  انشآ و  ینارون  قیاقح  نآ  اب  ار  مدرم  راکفا  ناریا ، ِکیدزن  رود و  ياهرهش  هب  تمیزع  اب  دنتخومآ ،
موجه دهـشم  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  هناخ  هب  هنامحر  یب  كاواـس  هام 1353  يد  رد  هک  دـش  بجوم  اه  ّـت  یلاعف نیا  دـنتخاس . یم  هدامآ 

ات دوب و  ناشیا  تشادزاب  نیرت  تخس  نیمشش و  نیا  دننک . طبض  ار  ناشیاه  هتـشون  اه و  تشاددای  زا  يرایـسب  ریگتـسد و  ار  ناشیا  هدرب ،
یتخس دندش . هتشاد  هگن  طیارـش  نیرت  تخـس  اب  یلولـس  رد  تدم  نیا  رد  دندوب . نادنز  ینابرهـش  كرتشم  هتیمک  نادنز  رد  زییاپ 1354 

زا سپ  تسا .» مهف  لباق  دنا ، هدید  ار  طیارـش  نآ  هک  نانآ  يارب  طقف   » ناشدوخ ریبعت  هب  دندرک ، لّمحت  تشادزاب  نیا  رد  ناشیا  هک  ییاه 
رگید هتبلا  تشاد . همادا  یبالقنا  یقیقحت و  یملع و  ياه  شالت  همانرب و  نامه  مه  زاـب  دنتـشگرب و  سدـقم  دهـشم  هب  نادـنز ، زا  يدازآ 

ریگتسد ار  يا  هنماخ  هللا  تیآ  لاس 1356 ، رخاوا  رد  يولهپ  راکتیانج  میژر  دیعبت  رد  دندادن . ناشیا  هب  ار  قباس  ياهسالک  لیکشت  ناکما 
ناشیا ناریا ، یبالقنا  ناملـسم و  مدرم  مومع  تازرابم  يریگجوا  اب  لاس 1357  طساوا  رد  درک . دیعبت  رهـشناریا  هب  لاس  هس  تّدم  يارب  و 

زا سپ  دنتفرگ و  رارق  يولهپ  كا  ّـ فس میژر  هیلع  یمدرم  تازرابم  مدقم  فوفص  رد  دنتشگزاب و  سدقم  دهـشم  هب  هدش  دازآ  هاگدیعبت  زا 
؛ هزرابم تمواقم و  مایق و  نیریـش  هرمث  یخلت ، یتخـس و  همه  نآ  لّمحت  ادخ و  هار  رد  تمواقم  تدـهاجم و  هنادرم و  هزرابم  لاس  هدزناپ 
رد مالـسا  تیمکاح  يرارقرب  و  يولهپ ، هناملاظ  گنن و  رـسارس  ِتموکح  راب  ّـت  فخ طوقـس  ناریا و  یمالـسا  ریبک  بالقنا  يزوریپ  ینعی 
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، نارهت هب  سیراـپ  زا  ینیمخ  ماـما  تشگزاـب  زا  شیپ  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  هناتـسآرد  يزوریپ  هناتـسآ  رد  دـندید . ار  نیمزرـس  نـیا 
زا یناجنسفر و ... یمشاه  یتشهب ، دیهـش  يرهطم ، دیهـش  نوچمه  يزرابم  ياه  تیـصخش  دارفا و  تکرـش  اب  یمالـسا » بالقنا  ياروش  »

طسوت ماما  مایپ  دمآرد . اروش  نیا  تیوضع  هب  راوگرزب  ماما  نامرف  هب  زین  يا  هنماخ  هللا  تیآ  دیدرگ ، لیکـشت  ناریا  رد  ینیمخ  ماما  يوس 
هللا تیآ  يزوریپ  زا  سپ  دـندمآ . نارهت  هب  دهـشم  زا  بالقنا ، ریبک  ربهر  مایپ  تفاـیرد  اـب  دـیدرگ و  غـالبا  ناـشیا  هب  هر »  » يرهطم دـیهش 

هب ندش  رتکیدزن  تهج  رد  یمالسا و  دنمشزرا  ياه  ّتیلاعف  هب  شالترپ  روشرپ و  نانچمه  زین  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  يا  هنماخ 
رکذ هب  طقف  رـصتخم  نیا  رد  هک  دندوب  مّهم  رایـسب  ریظن و  یب  دوخ  نامز  رد  دوخ و  عون  رد  همه  هک  دـنتخادرپ  یمالـسا  بالقنا  فادـها 

دیهـش دوخ : مزر  مه  زراـبم و  ياـملع  يرکفمه  يراـکمه و  اـب  یمالـسا » يروـهمج  بزح   » يراذـگ هیاـپ  میزادرپ ? : یم  اـهنآ  سوؤر 
نارادساپ هاپـس  یتسرپرـس  لاـس 1358 ? . رد  عاـفد  ترازو  تنواـعم  دنفـسارد 1357 ? . یناجنـسفر و ... یمـشاه  رنهاب ، دیهـش  یتشهب ،

مدرم هدنیامن  . ? 1359 عافد ،  یلاع  ياروش  رد  هّرس » سّدق  » ینیمخ ماما  هدنیامن  . ? 1358 نارهت ، هعمج  ماما  . ? 1358 یمالسا ، بالقنا 
عورش اب  لاس 1359  رد  سدقم ، عافد  ياه  ههبج  رد  مزر  سابل  رد  هناصلخم  لاّعف و  روضح  . ? 1358 یمالسا ، ياروش  سلجم  رد  نارهت 

یناطیـش و ياـه  تردـق  تاـکیرحت  تازیهجت و  اـب  ناریا ؛ ياـهزرم  هب  مادّـص  زواـجتم  شترا  زواـجت  ناریا و  هیلع  قارع  یلیمحت  گـنج 
تسایر نارهت ? . رذوبا  دجسم  رد  هامریت 1360  مشـش  رد  نیقفانم  طسوت  ناشیا  ماجرفان  رورت  قباس ? . يوروش  اکیرمآ و  هلمجزا  گرزب 

زا شیب  بسک  اـب  هام 1360  رهم  رد  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ناریا ، روهمج  سیئر  نیّمود  ییاـجر  یلع  دـمحم  تداهـش  لاـبند  هب  يروهمج ؛
زا نینچمه  دندش . هدیزگرب  یمالسا  ناریا  يروهمج  تسایر  ماقم  هب  هرس ) سدق   ) ینیمخ ماما  ذیفنت  مکح  یمدرم و  يأر  نویلیم  هدزناش 

تسایر . ? 1360 گنهرف ، بـالقنا  ياروش  تساـیر  دـندش ? . باـختنا  تیلوؤسم  ماـقم و  نیا  هب  راـب  نیمّود  يارب  ات 1368  لاس 1364 
لاس 1368، زا  هک  تّما ، تیـالو  يربهر و  . ? 1368 یـساسا ، نوناق  يرگنزاب  ياروش  تسایر  . ? 1366 ماظن ، تحلصم  صیخشت  عمجم 
الاو و ماـقم  نیا  هب  يربهر  ناـگربخ  سلجم  طـسوت  هرـس ) سدـق   ) ینیمخ ماـما  بـالقناریبک  ربهر  تلحر  زا  سپ  دادرخ  مهدراـهچ  زور 

تّما دنتـسناوت  مامت  یگتـسیاش  اب  لحار ، ماما  تلحر  زا  سپ  هک  دوب  یتسرد  كراـبم و  باـختنا  هچ  و  دـندش ، باـختنا  میظع  تیلوؤسم 
. دنیامن يربهر  ار  ناهج  ناناملسم  هکلب  ناریا ، ناملسم 

یکدوک نارود  تدالو و 

هک یلع »  دیـس   » دـلوت اب  داوج » دیـس  جاح   » هداس رقحم و  لزنم  هک  داد  یم  ناـشن  ار  یـسمش  يرجه  لاس 1318  رفص   28 میوقت ، راذگ 
عبنم رهـش ، نیا  رد  اهلاس  هک  دوب  دهـشم  مانب  دـهاز و  ياملع  زا  داوج  دیـس  جاح  . تفای يا  هزات  ياوه  لاح و  دوب ، هداوناخ  دـنزرف  نیمود 
تیب لها  نادناخ  ناگتفیش  زا  هک  يردام  ناماد  رد  ار  یکدوک  نارود  یلع ، دیـس  اقآ  تفر . یم  رامـش  هب  بالط  يارب  يرایـسب  تاضویف 
ردـپ دـش . انـشآ  تفرگ و  وخ  ملع  لها  یناحور و  هداوناخ  کی  یقالخا  تاکلم  اب  جـیردت  دـنارذگ و  دوب ، مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي 

 « يدابآ فجن  مشاه  دیس   » نیملسملا مالسالا و  تجح  هیبص  ناشردام  و  يا ، هنماخ  داوج  دیس  جاح  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  ناشیا ،
دج دندرک . مهارف  یمالـسا  فراعم  اب  ار  وا  ییانـشآ  تخانـش و  هنیمز  تیلوفط ، نارود  رد  هتـشاد و  دوخ  دنزرف  تیبرت  رد  یغیلب  یعـس  ، 
هب سپـس  تشاد و  تماقا  زیربت  نابایخ »   » هلحم رد  البق  يو  . دوب فجن  میقم  یناجیابرذآ  ياملع  زا  يا »  هنماخ  نیـسح  دیـس  اقآ  ، » ناـشیا

ترضح همع  رهوش  ینابایخ ، »  دمحم  خیش  جاح   » دیهش یناحور  . دوب دهز  اوقت و  ملع ، لها  راگزیهرپ و  يدرم  . درک رفـس  فرـشا  فجن 
 « ناخمیرک  » دجـسم رد  هک  نیا  لیلد  هب  یلو  هدـمآ ، ایند  هب  زیربت  عباوت  زا  هنماخ »   » هبـصق رد  وا  هچرگ  . تسا يا  هنماـخ  یمظعلا  هللا  تیآ 

، تسا هطورشم  نارود  زرابم  روهـشم و  نویناحور  زا  يو  . تسا هدش  روهـشم  ینابایخ »   » هب تشاد ، تعامج  تماما  زیربت  نابایخ  هلحم  رد 
اهلاـس زا  سپ  و  درک ، ماـیق  يولهپ  دادبتـسا  هعماـج و  رد  دوجوم  یناـماسبان  هیلع  دـش و  یلم  ياروش  سلجم  رد  زیربـت  مدرم  هدـنیامن  هک 

رد هک  يریثات  نادنزرف و  تیبرت  رد  شیوخ  ردام  مهم  شقن  هداوناخ و  دروم  رد  يربهر ، مظعم  ماقم  دیسر . تداهـش  هب  زیربت  رد  هزرابم ،
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دنزرف هس  یمناخ ، کی  زا  مردپ  ینعی  ردام ، ود  زا  میدوب  ردارب  رهاوخ و  تشه  ام  دنیامرف : یم  دـنا ، هتـشاد  نآرق  مالـسا و  اب  ناشیا  سنا 
، مود مناخ  نیا  ياه  هچب  اهام  . دندوب هدرک  جاودزا  يرگید  مناخ  اب  دندوب و  هدرک  توف  مناخ  نآ  دـعب  . دـندوب رتخد  مه  هسره  هک  تشاد 

نآ اب  دـندوب ، هتفر  نیب  زا  مه  هچب  ود  نیب ، نیا  رد  هتبلا  . مدوب یمود  نم  رفن ، جـنپ  نیا  رد  و  رهاوخ ، کـی  ردارب و  راـهچ  میدوب ، رفن  جـنپ 
مناخ زا  ام  گرزب  ياهرهاوخ  هتبلا  . مدوب هداوناخ  مود  هچب ي  نم  دـندوب ، هدـش  مک  اه  هطـساو  نوچ  اما  موش ، یم  یمراهچ  نم  باـسح ،

، داوساب هدـیمهف ، رایـسب  مناخ  کی  ردام  . دـندوب یبوخ  یلیخ  رداـم  ردـپ و  مرداـم ، ردـپ و  دـندوب . رتگرزب  یلیخ  اـم  زا  اـهنآ  دـندوب ، لوا 
سونام يانعم  هب  اهنیا ، یملع و  يانعم  هب  هن  میوگ ، یم  هک  سانـش  ظفاح  هتبلا  سانـش -  ظـفاح  يرنه ، يرعـش و  قوذ  ياراد  ناوخباـتک ،

یم نآرق  مردام  میتسـشن و  یم  همه  میدوب ، هچب  یتقو  ام  تشاد . مه  یـشوخ  يادـص  دوب و  انـشآ  الماک  نآرق  اب  ظفاح -  ناوید  اب  ندوب 
دروم رد  هک  ار  ییاه  هیآ  تبـسانم ، هب  ام  يارب  میدـش و  یم  عمج  شرود  اـهام  . دـناوخ یم  گنـشق  نیریـش و  ار  نآرق  مه  یلیخ  دـناوخ ،

زا ار  رگید  ناربمایپ  یضعب  میهاربا و  ترضح  یگدنز  یسوم ، ترـضح  یگدنز  راب ، نیلوا  مدوخ  نم  . تفگ یم  تسه ، ناربمایپ  یگدنز 
ار ظفاح  ياهرعش  زا  یضعب  نداد . حرش  هب  درک  یم  انب  دیسر ، یم  هک  اج  نیا  هب  دناوخ ، یم  هک  نآرق  . مدینـش تبـسانم -  نیا  هب  مردام - 

کی نیا  هلمج ، زا  مدینش ، مردام  زا  تقو  نآ  هک  تسا  ییاهرعـش  زا  یگلاس -  تصـش  کیدزن  نینـس  زا  دعب  تسا -  مدای  زونه  نالا  هک 
رد کئالم  هک  مدـید  شود  دز  ناراودـیما  رد  مرای  تمحرم  تسد  هب  دز  ناتـسهوک  رد  ملع  رواـخ  ورـسخ  نوچ  رحـس  تسا : مداـی  تیب 

همه ي لثم  هتبلا  مه -  ار  شنادنزرف  هدیمهف و  یلیخ  نابرهم ، یلیخ  دوب  یمناخ  ضرغ ، دندز  هنامیپ  هب  دنتشرسب و  مدآ  لگ  دندز  هناخیم 
فارح و اریگ و  یلیخ  هک  مردام  فالخرب  . دوب یگرزب  يالم  ینید و  ملاع  مردـپ  . درک یم  ار  اهنآ  تیاعر  تشاد و  یم  تسود  ناردام - 

هرجح هشوگ ي  رد  ییاـهنت  یگبلط و  ینـالوط  نارود  تاریثاـت  نیا  هک  دوب ، فرح  مک  مارآ و  تکاـس ، درم  مردـپ  دوب ، دروخرب  شوـخ 
زا بیترت  نیا  هب  ام  و  دوب ، نابز  سراف  مردام  . تسا هنماخ  زیربت و  لها  مردپ  ینعی  میتسه ، يزیربت  الصا  ام  . دوب نابز  كرت  مردپ  هتبلا  . دوب

لزنم مه  ام  لزنم  دوب ، یغولـش  طیحم  هتبلا  . دوب یبوخ  طیحم  هناخ ، طیحم  میدـش و  انـشآ  یکرت  نابز  اب  مه  یـسراف ، نابز  اب  مه  یگچب ،
ساسا مالـسا ، رد  هداوناخ  ( 1 . ) تشاذـگ یم  رثا  ام  راک  عضو  رد  اهنیا  اعبط  دوبن و  یتحار  زاب و  طیارـش  یگدـنز ، طیارـش  . دوب یکچوک 
تیبرت هداوناخ ، كاپ  نماد  رد  هک  دنزرف  کی  نوچ  تسا ، یعامتجا  يدرف و  ترخآ  ایند و  تداعس  تیبرت و  يانبم  هک  دراد  یمکحتسم 

، هداوناـخ ینید  ریغ  حـلاصان و  تیبرت  سکعب ، دوـش و  یم  نآ  زا  رتارف  هکلب  تلم و  کـی  تاـجن  بجوـم  تسا ، هدـش  یناـمیا  تـسرد و 
اب دنتفای و  تیبرت  يردـپ ، ردام و  نانچ  كاپ  نماد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  دروآ . یم  مهارف  ار  نآ  زا  رتارف  تلم و  کی  فارحنا  تابجوم 

همه تاـجن  يداـنم  هک  ینکر  . دنتـسه یمالـسا  تما  هیقف  یلو  ینعی  یمالـسا ، ماـظن  نکر  زورما  هیملع ، ياـه  هزوـح  رد  تیبرت  نیا  همادا 
هک منک  ضرع  دنناد : یم  هداوناخ  زا  ار  دوخ  دیحوت  اب  ییانشآ  ینامیا و  تیبرت  يانبم  يربهر ، مظعم  ماقم  تسا . رون  هب  اهتملظ  زا  اهناسنا 

مامتها یلیخ  اهنیا  هجوت و  اعد و  هب  مدوب - . هدش  هبلط  هدـمآ و  نوریب  ناتـسبد  زا  هزات  هک  ینارود  نامه  ینعی  یناوجون -  هرود ي  زا  نم 
، مدرک یم  رکف  هنوگچ  ادخ  هرابرد ي  هک  مروایب  دای  هب  يزیچ  مناوت  یمن  نالا  متـشاد ، ادـخ  زا  يروصت  هچ  هک  ار  نیا  اما  مدـیزرو ، یم 
. دورب ورف  رکف  رد  راگدرورپ ، سدـقم  تاذ  هب  عجار  دـنک و  رکف  یلیخ  دـیابن  مه  راگدرورپ  سدـقم  تاذ  هرابرد ي  ناـسنا  هک  نیا  اـمک 

رگا ینعی  دـهد ، یم  یهاوگ  وا  هب  ناـسنا ، کـی  دوجو  همه ي  هک  تسا  یحـضاو  نشور و  یهیدـب و  دوجو  کـی  لاـعتم ، يادـخ  دوجو 
اعقاو . دـهد یم  یهاوگ  ادـخ  دوجو  هب  ناسنا  ناج  لد و  ناسنا ، نهذ  دـنکن ، قرغ  اه  هسوسو  رد  ار  شدوخ  دوشن و  هسوسو  راچد  ناـسنا 

هک هچنآ  تسه . راگدرورپ  دوجو  دروم  رد  مه  يدایز  لالدتـسا  ناهرب و  هچ  رگا  درادـن ، جایتحا  لالدتـسا  ناهرب و  هب  یتح  ادـخ  دوجو 
، دوـب هدـش  دراو  هک  یلاـمعا  روثاـم و  ياـهاعد  رکذ و  اـعد و  لـها  هک  دوـب  نیا  تشاد ، دوـجو  ـالمع  دوـب و  حرطم  نـم  يارب  تـقو  نآ 

یلیخ دیتسه ، انشآ  دبال  تسه - . مه  ینالوط  زور ، نآ  لامعا  . مدروآ اج  هب  ار  هفرع  زور  لامعا  هک  مدوبن  غلاب  زونه  تسا  مدای  الثم  . مدوب
ناسنا رگا  دوش و  یم  عورـش  رـصع  رهظ و  زامن  زا  دـعب  زا  لامعا ، . دـشک یم  لوط  تعاس  دـنچ  دنتـسه - . انـشآ  لامعا  نآ  اب  ناـناوج  زا 
تـسا مدای  نم  تقو  نآ  دماجنا . یم  لوط  هب  دنلب -  نادنچ  هن  ياهزور  بورغ -  کیدزن  ات  دـیاش  دـسرب ، لامعا  نآ  همه ي  هب  دـهاوخب 
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 - دوب هیاس  هک  طایح  هشوگ ي  کی  میتفر  یم  دوب - . اهنیا  یبحتـسم و  لامعا  هجوت و  اعد و  لها  یلیخ  مه  مردام  نوچ  مرداـم -  اـب  هک 
نآ دوب ، مرگ  اوه  دـشاب - . نامـسآ  ریز  هک  تسا  بحتـسم  نوـچ  میدرک - . یم  نهپ  شرف  اـج  نآ  تشاد - . یکچوـک  طاـیح  اـم  لزنم 

، يدامتم ياهتعاس  میتسشن و  یم  هیاس  نآ  رد  . دوب دنلب  اتبـسن  اهزور  دوب ، زییاپ  دیاش  ای  دوب ، ناتـسبات  ای  هدنام ، منهذ  رد  نآلا  هک  ییاهلاس 
، دندوب مه  اهرهاوخ  ردارب و  زا  یـضعب  نم و  دـناوخ ، یم  مردام  . زامن مه  رکذ و  مه  تشاد ، اعد  مه  . میداد یم  ماجنا  ار  هفرع  زور  لامعا 

زایتما کی  زا  تقو  نآ  اهام  هتبلا  اهنیا . اعد و  اب  تایونعم و  اب  سنا  هرود ي  دوب ، هنوگ  نیا  نم  یناوجون  یناوج و  هرود ي  . میدـناوخ یم 
دهاوخن هدننک  هتسخ  اقلطم  دوب و  دهاوخ  نیریـش  وا  يارب  زامن  رکذ و  اعد و  دشاب ، یناوج  رد  زورما  زایتما ، نآ  رگا  هک  میدوب  رادروخرب 

رگا الا  و  دنک ، یمن  هجوت  ای  دـناد ، یمن  ار  زامن  يانعم  ای  دوش ، یم  هتـسخ  زامن  زا  هک  یـسک  ره  دـینیبب ، . تسا یناعم  هب  هجوت  نآ  و  دوب ،
، يربهر مظعم  ماقم  ( 2 . ) درادن ناکما  الـصا  دوشب ، هتـسخ  زامن  زا  درادن  ناکما  دـنکب ، هجوت  مه  زامن  هب  دـنادب و  ار  زامن  يانعم  یـسک 
، ناناوج راظتنا  عون  هک  دـننیب  یم  دـنوش و  یم  هجاوم  دـنوادخ  زا  دوخ  تخانـش  یگنوگچ  رب  ینبم  ناناوج  هرابود  لاؤس  اـب  هک  یماـگنه 

نامیا يدابع و  لامعا  هب  دیـسر و  دنوادخ  تخانـش  دـیحوت و  هب  ناوت  یم  هک  تسا  هچیرد  نیا  زا  اهنت  ایوگ  و  تسا ، یملع  ياهلالدتـسا 
دننک یم  دـیکات  هرابود  دوش ، یم  يرتمک  هجوت  تسا ، ینید  تفرعم  نئمطم  هچیرد  دوش و  یم  زاـغآ  هداوناـخ  رد  یکدوک و  زا  هک  یبلق 

هب متـسناوت  یلالدتـسا ، ياهباتک  هعلاطم ي  اب  رکف و  اـب  اهدـعب  یتفرعم ، تروص  هب  متفرگ و  هداوناـخ  زا  یناـمیا ، تروص  هب  نم  هتبلا  هک :
ار ناـسنا  هک  يزیچ  نآ  اـما  تسا ، مزـال  یلالدتـسا  تفرعم  هک  میوگب  امـش  هب  مناوت  یم  نم ، نازیزع  . منک ادـیپ  تسد  یلالدتـسا  تفرعم 

ناهرب دوب  هتفرن  مالـسا  ربمایپ  دـش ، ناملـسم  رذوبا  هک  یتقو  ینعی  تسا ، ینامیا  تفرعم  نامه  دراد ، یم  او  تکرح  هب  دـهد و  یم  تاجن 
ادـخ اهتب  نیا  تسا و  یکی  ادـخ  تسه و  ییادـخ  لیلد  نیا  هب  دـیوگب  دـنک و  ناـیب  وا  يارب  ار  یلوا  تلع  ناـهرب  فلخ و  ناـهرب  مظن و 

لد رد  نامیا  تینارون  رثا  رب  هک  ینایب  نآ  دـیناد ، یم  دوب . هتخادـنا  رذوبا  لد  رد  ار  ینامیا  شدوخ ، هبذاج ي  رپ  نایب  نآ  اب  ریخن ، . دنتـسین
بان نامیا  نآ  یهاگ  هک  هثداح  کی  هچ  رگید ، رتگرزب  کی  هچ  دنهدب ، ناسنا  هب  ردام  ردـپ و  ار  نآ  هچ  الاح  دـیآ ، یم  دوجو  هب  ناسنا 

اریز تسا ، مزال  امتح  اهلالدتـسا  نآ  هچ  رگا  اهلالدتـسا ، نآ  ات  دیآ ، یم  راک  هب  رتشیب  یلیخ  ناسنا ، يارب  نآ  هک  دـشخب ، یم  ناسنا  هب  ار 
هسوسو نآ  زا  ار  شدوخ  هک  نیا  يارب  ناسنا  دننکب . هشدخ  دنیایب و  یـضعب  دوشب ، هسوسو  یهاگ  تسا  نکمم  متفگ ، هک  ینامیا  نآ  رد 

دـهد و یم  هیکت  نآ  هب  ناسنا  هک  تسا  يراوید  لثم  ینوتـس ، لثم  لالدتـسا ، نآ  دراد . جایتحا  لالدتـسا  نآ  هب  دـناسرب ، ینما  ياج  هب  اه 
ار ناسنا  هک  يزیچ  نآ  اما  . دنک داجیا  دیدرت  ناسنا ، رد  دـناوت  یمن  یـسک  ینعی  تسین ، هغدـغد  هسوسو و  ياج  هک  تسا  هدوسآ  شلایخ 
زا تبحم ، زا  نامیا ، زا  هک  تسا  يداقتعا  نامه  دـنک ، یم  کمک  یگدـنز  ياهنادـیم  رد  دـنک و  یم  راداو  تکرح  هب  دـیآ ، یم  راـک  هب 

، هدـش انـشآ  ینامیا  تفرعم  بان و  دـیحوت  اب  يا ، هداوناخ  نینچ  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  ( 3 . ) دوش یم  لـصاح  قشع ، روش و  زا  هبذاـج و 
تیونعم اما  دوبن ، بسانم  نادنچ  ناشیا  هداوناخ  يدام  تیعضو  . دندش هزرابم  یگدنز و  يدج  ياه  هنحص  رد  روضح  هدامآ  هتفای و  دشر 

گنج مایا  اب  فداصم  یلع  دیـس  اقآ  یکدوک  دوب . هدروآ  دوجو  هب  نانآ  يارب  ار  ینیریـش  یگدنز  هنادنمتزع ، تعانق  اب  هارمه  تراهط  و 
روشک رگید  ياهرهـش  هب  تبـسن  زیچ  همه  دوب و  عقاو  گنج  هنارک  رد  دهـشم  هک  نیا  اب  . دوب نیقفتم  يوس  زا  ناریا  لاغـشا  مود و  یناهج 

هیهت مدنگ  نان  تردنب  دـندروخ و  یم  وج  نان  بلغا  هک  دوب  يروط  ناشیا  یگداوناخ  تیعـضو  لاح ، نیا  اب  دوب ، ناوارف  نازرا و  نآ  رد 
يردق داد ، یم  ناشگرزب  ردام  اهتقو  یضعب  هک  يدرخ  لوپ  اب  دنتشادن و  ماش  لزنم  رد  هک  دنراد  دای  هب  ار  ییاهبش  یلع  دیـس  اقآ  . دش یم 

70 دودح 60 - يا  هناخ  دندش ، دلوتم  اج  نآ  رد  یلع  دیـس  اقآ  هک  يردـپ  لزنم  ( 4 . ) دندروخ یم  نان  اب  دندیرخ و  یم  ریش  ای  شمـشک 
هب یگمه  دمآ ، یم  نامهیم  ناشردپ  يارب  هک  یماگنه  تشاد و  نیمزریز  کی  قاتا و  کی  طقف  هک  دوب  دهشم  نیشنریقف  هلحم  رد  يرتم ،

نیا رانک  هک  ار  یکچوک  نیمز  ناشردپ ، نادنم  هقالع  زا  يا  هدع  دعب ، . دوش ییاریذـپ  نامهیم  زا  قاتا ، اهنت  نآ  رد  ات  دـنتفر  یم  نیمزریز 
هیهت سابل  ناشیارب  ردپ ، هنهک  ياهـسابل  زا  ناشراوگرزب  ردام  بلغا  دش . قاتا  هس  ياراد  لزنم  دندرک و  هفاضا  نآ  هب  هدیرخ و  دوب ، لزنم 

ناناوج ناناوجون و  زا  یهورگ  اـب  بـالقنا  مظعم  ربهر  دونـش  تفگ و  - 1 اـه : تشون  یپ  ( 5 . ) دوب هلـصو  دـنچ  ياراد  ابلاغ  هک  درک  یم 
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، يربهر مظعم  ماقم  همانیگدـنز  هلاقم : عباـنم  نیـشیپ . - 5 یمالـسا 20/5/64 . يروهمج  همانزور  - 4 نیشیپ . - 3 نیـشیپ . - 2 . 14/11/76
؛ تیالو ردق  یگنهرف  هسسؤم 

یتامدقم تالیصحت 

ناـیاپ زا  سپ  دـندش و  ناتـسبد  یهار  یگلاـس  تـفه  رد  زاـغآ و  هناـخ  بـتکم  رد  ار  نآرق  شزوـمآ  یگلاـس  راـهچ  زا  یلع ، دیــس  اـقآ 
هسردم بتکم و  نارود  زا  ار  دوخ  تارطاخ  اقآ ، . دنتشاذگ رس  تشپ  ار  ناتسریبد  لوا  لکیـس  هلاس  هس  هرود  ییادتبا ، نارود  تالیـصحت 

راهچ دیاش  هسردم -  زا  لبق  نینـس  رد  دوب -  بتکم  دوبن ، هسردم  متفر ، نم  هک  یـسرد  زکرم  نیلوا  میوگب  دیاب  دـنیامرف : یم  نایب  نینچ 
، دنتـشاذگ هنارتخد  بتکم  رد  مه  اب  دـندوب -  گرزب  مین  لاس و  هس  نم ، زا  هک  ار -  نم  زا  رتگرزب  ردارب  نم و  هک  دوب  ملاس  جـنپ  ای  لاس 

تقو نآ  زا  هک  يا  هبرجت  مدوب . کچوک  یلیخ  نم  هتبلا  . دندوب مه  رـسپ  رفن  دنچ  دـندوب ، رتخد  رتشیب  دوب و  نز  شملعم  هک  یبتکم  ینعی 
نیا يارب  تشاذگ ، اهنیا  بتکم و  هسردم و  هب  دیابن  الصا  یگلاس ، جنپ  راهچ ، نینس  نآ  رد  ار  هچب  هک  تسا  نیا  مروایب ، دای  هب  مناوت  یم 

هتشاذگ . مدرکن یسرد  یملع و  هدافتـسا ي  چیه  هسردم ، زا  لبق  بتکم  هرود ي  نآ  زا  هک  دسر  یم  مرظن  هب  نم  . درادن يا  هدیاف  چیه  هک 
سرد . دوبن لومعم  نآرق  اه  هسردم  رد  تقو  نآ  . دنداد یم  سرد  نآرق  الومعم  اهبتکم  رد  نوچ  اعبط -  میریگب -  دای  نآرق  ام  هک  دـندوب 
بتکم لیاوا  تساهلاس -  نآ  ، 1324 ياهلاس 1323 ، میوگ ، یم  هک  ینارود  نیا  . متسه دلوتم 1318  نم  هک  دینادب  تسین  دب  دنداد . یمن 
بتکم نآ  رد  هک  هاـم -  ود  یکی ، یتدـم -  زا  سپ  . تسین مداـی  ار  لوا  بتکم  زور  نیلوا  هک  تسا ، نآ  هرود  کـی  نیا  رباـنب  اـم -  نتفر 

ياهناتـساد نیا  رد  امـش  دیاش  . دوب ینـسم  درم  شملعم  ینعی  دوب ، هنادرم  هک  دنتـشاذگ  یبتکم  رد  دنتـشادرب و  بتکم  نآ  زا  ار  ام  میدوب ،
یم سرد  وا  شیپ  ام  یمیدق ، ياه  هصق  رد  اهناتـساد و  رد  هدش  ریوصت  یبتکم  الم  نامه  تسرد  دیـشاب ، هدـناوخ  یبتکم »  الم  ، » یمیدـق

دیـس و مه  مدوب ، کچوک  یلیخ  مه  نوچ  و  دوب -  ملاس  جنپ  دودـح  تقو ، نآ  دـیاش  مدوب -  بتکم  نآ  درف  نیرتکچوک  نم  میدـناوخ .
نآ ینارق -  جـنپ  سانکـسا  الثم  یمک ، لوپ  دـناشن و  یم  شدوخ  تسد  رانک  ار  نم  اهحبـص  یبتکم ، »  الم   » ياـقآ نیا  مدوب ، ملاـع  رـسپ 
نم هب  دروآ ، یم  نوریب  دوخ  بیج  زا  یناموت  ود  ای  دیا -  هدیدن  امش  یناموت ، ود  یناموت و  کی  سانکسا  . دوب یلایر  جنپ  سانکـسا  اهتقو 
 - الثم بیترت -  نیا  هب  هک  نیا  هب  درک  یم  شوخ  ار  شلد  هراـچیب  دـنک ! ادـیپ  تکرب  هک  لاـمب  نآرق  هب  ار  اـهنیا  وت  تفگ : یم  داد و  یم 

، هریت رایسب  زور  نم  رظن  زا  هک  تسا  مدای  نم  دندرب ، هسردم  نآ  هب  ار  ام  هک  یلوا  زور  دنتـشادن . يدمآرد  نوچ  دنک ، ادیپ  تکرب  شلوپ 
هتبلا . دوب یلیخ  تقو -  نآ  نم -  رظن  هب  هک  درک  یگرزب  قاـتا  دراو  مه  اـب  ار  مگرزب  ردارب  نم و  مردـپ ، دوب ! دـنیاشوخان  دـب و  کـیرات ،
یلیخ ياـج  نم ، زور  نآ  یکدوک  مشچ  هب  اـما  دوـب ، ( 1  ) قاتا نیا  فصن  زا  رتشیب  يرادـقم  ای  قاـتا ، نیا  فصن  ردـق  هب  عقوم  نآ  دـیاش 
نکیل میدوب . اج  نآ  مه  یتدم  . دوب دب  کیرات و  تشاد ، یموم  ياهذغاک  نیا  زا  تشادن و  هشیـش  شیاه  هرجنپ  نوچ  .و  دمآ یم  یگرزب 
سالک ام  قاتا  . میدرک یم  يزاب  مه  ام  دندرک ، یم  يزاب  اه  هچب  . دوب یغولـش  زور  دوب ، یبوخ  زور  دـندرب ، ناتـسبد  هب  ار  ام  هک  لوا  زور 

یـس دـیاش  منک ، یم  رکف  هک  الاح  . دوب دایز  لوا ، سالک  ياـه  هچب  هدـعو ي  نم -  یکدوک  تقو  نآ  مشچ  هب  زاـب  دوب -  یگرزب  رایـسب 
فیعـض نم  مشچ  هتبلا  مرادـن . زور  نآ  زا  يدـب  هرطاخ ي  دوب و  یقوشرپ  روشرپ و  زور  میدوب و  لوا  سـالک  ياـه  هچب  رفن ، لـهچ  رفن ،

لاـس نیدـنچ  اهدـعب  منیب . یمن  تسرد  ار  ییاـهزیچ  هک  مدـیمهف  یم  طـقف  متـسناد ، یمن  مه  مدوـخ  تسناد ، یمن  مـه  سک  چـیه  دوـب ،
نم هک  یتقو  تقو ، نآ  . دندرک هیهت  کنیع  میارب  دـندیمهف و  مردام  ردـپ و  تسا ، فیعـض  میاهمـشچ  هک  مدـیمهف  مدوخ  نم  تشذـگ و 

ار ملعم  هفایق ي  . دوب نم  راک  صقن  نیا  اهنیا  هسردم و  لوا  هرود ي  نیا  رد  نکیل  دوب ، ملاس  هدزیـس  دودح  منک  یم  نامگ  مدـش ، یکنیع 
دوجو هب  نم  لیصحت  راک  رد  ار  يدایز  تالکشم  نیا  و  مدید ، یمن  الـصا  دنتـشون ، یم  نآ  يور  هک  ار  هایـس  هتخت ي  . مدید یمن  رود  زا 

دنریگ و یم  کنیع  ناشیارب  تسا ، فیعـض  ناشمـشچ  رگا  دنوش و  یم  ییاسانـش  اروف  یکدوک ، رد  اه  هچب  هناتخبـشوخ  الاح  دروآ . یم 
یتلود ریغ  حالطصا  هب  هسردم ي  کی  ام  هسردم ي  نیا  هتبلا  دوبن . لومعم  يا  هسردم  رد  اهزیچ  نیا  الصا  تقو  نآ  . دننک یم  یگدیـسر 
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زا رت  ینید  یکدنا  ياه  همانرب  اب  و  دندوب ، هدش  باختنا  نیدـتم  رایـسب  دارفا  زا  شناریدـم  نیملعم و  هک  دوب  ینید  هسردـم ي  هوالعب  دوب ،
یمن نآ  هب  ییانتعا  یهجوت و  یسک  تشادن و  یتسرد  ینید  همانرب ي  الصا  اه  هسردم  نآ  نوچ  دش ، یم  هرادا  زور ، نآ  سرادم  لومعم 

تـسایر نامز  رد  نم  . دوب هدنز  شیپ  لاس  دنچ  ات  دوب ، نیدـت »   » ياقآ ام  ناتـسبد  ریدـم  هک  تسا  مدای  هلب  ام ، لوا  نیملعم  دروم  رد  درک .
رگید ملعم  کی  . میتشاد سامت  مه  اب  دوب و  هدش  درمریپ  . دمآ یم  ام  ندـید  متفر ، یم  هک  دهـشم  . متـشاد وا  اب  يدایز  تاطابترا  میروهمج 

 - مشـش سالک  ات  هلب ، تسا ، مدای  ار  نیملعم  زا  يا  هدـع  . تساجک مناد  یمن  تسا ، مداـی  نـالا  دوب ، یناـحور  ياـقآ  شمـسا  هک  میتشاد 
، دنا هدـنز  الـصا  . دنتـسه اجک  مناد  یمن  ار  مادـک  چـیه  نالا  هنافـساتم  هتبلا  . متخانـش یم  رودارود  ار  نیملعم  زا  یلیخ  ناتـسبد -  هرود ي 

دروم رد  يربهر  مظعم  ماـقم  ( 2 . ) متـشاد ییانـشآ  طابترا و  اهنآ  زا  یـضعب  اب  مه  هسردم  هرود ي  زا  دعب  نکیل  دـننک ، یم  هچ  دنتـسین و 
چیه نالا  تسین ، مدای  الـصا  هک  ار  موس  مود و  لوا و  سالک  ياهنارود  دنیامرف : یم  ناتـسبد  نارود  رد  فلتخم  ياهـسرد  هب  دوخ  هقالع 

یضایر هب  مشش -  مجنپ و  سالک  ینعی  ناتسبد -  هرود ي  رخاوا  رد  نکیل  متـشاد ، هقالع  ییاهـسرد  هچ  هب  هک  منکب  یتواضق  مناوت  یمن 
بوخ یلیخ  مه  ینید  ياهسرد  رد  هتبلا  . متشاد هقالع  صوصخب -  مه -  هسدنه  هب  متشاد ، هقالع  خیرات  هب  یلیخ  متشاد ، هقالع  ایفارغج  و 

مان هب  دـنداد -  یم  سرد  ام  هب  تقو  نآ  ار  ینید  باتک  کی  مدوب - . هسردـم  ناوخ  نآرق  مدـناوخ -  یم  دـنلب  يادـص  اب  ار  نآرق  مدوب ،
نامه رد  مدرک . یم  ظفح  دوب -  لصف  لصف ، ار -  باتک  نآ  زا  ییاه  هکت  نم  دوب ، یبوخ  یلیخ  باتک  اهتقو  نآ  يارب  ینید -  تاـمیلعت 

نم میدوب ، هدینش  ویدار  زا  ام  هک  دندرک  یم  شخپ  ویدار  زا  ار  یفسلف  ياقآ  ربنم  ات  مشش -  مجنپ و  سالک  ینعی  ناتسبد -  رخآ  هرود ي 
یم مه  رس  تش  هدرمش ، یلیخ  يدنلب و  يادص  اب  ار  ینید  باتک  ياهشخب  نآ  کبس ، نامه  هب  . مدرک یم  یگچب -  رد  ار -  وا  ربنم  دیلقت 
یم تسود  تقو  نآ  هک  دوـب  ییاهـسرد  نیا  هلب ، . دـندرک یم  قـیوشت  ار  نم  دـمآ ، یم  ناشـشوخ  یلیخ  مرداـم  ردـپ و  مملعم و  . مدـناوخ

رد لیصحت  رانک  رد  دنتخادرپ و  باون »   » هسردم رد  یگبلط  تالیصحت  هب  کیسالک ، ياهسرد  یط  تازاوم  هب  یلع  دیس  اقآ  ( 3 . ) متشاد
یم مـه  يزاـب  هـلب ، دندیــسرپ ؟ ندرک  يزاـب  دروـم  رد  دــنتخادرپ : یم  دوـخ  نارود  لوادــتم  ياـهیزاب  شزرو و  هـب  هزوـح ، هسردــم و 

ياهیزاب مه  رادقم  کی  . درک یم  قرف  اه  هچب  تقو  نآ  ياهیزاب  میتشادن و  يزاب  ياج  هناخ  رد  میدرک ، یم  يزاب  هچوک  رد  اهتنم  . میدرک
مه یلیخ  مدرک ، یم  يزاب  لابیلاو  اه  هچب  اب  هچوک ، رد  عقوم  نآ  نم  . میدرک یم  يزاـب  هک  اـهنیا  لاـبتوف و  لاـبیلاو و  لـثم  دوب ، یـشزرو 
یم ور  لاـبیلاو  هب  مدوخ -  ياـه  هچب  اـب  هتبلا  مینکب -  یعمج  هتـسد  شزرو  میهاوخب  یهاـگ  رگا  مه  نـالا  . متـشاد یم  تسود  ار  لاـبیلاو 

یموهفم انعم و  یلیخ  اهنآ  رد  هک  دوب  ییاهیزاب  و  اوه » هب  مگرگ  ، » تقو نآ  یـشزرو  ریغ  ياهیزاب  تسا . یبوخ  یلیخ  شزرو  هک  میروآ 
نیا دـنک ، باختنا  ار  اهنآ  رکفت ، اب  ناسنا  دـشاب و  هدـنزومآ  اـه  هچب  يارب  تسا  نکمم  اـهیزاب  زا  یـضعب  هک  ینک  ضرف  رگا  ینعی  دوبن ،
امش يارب  مناد  یم  امتح  هک  يزیچ  دوب . یمرگرـس  يزاب و  یلو  تشادن ، ار  تیـصوصخ  نیا  اعقاو  تسه ، نم  نهذ  رد  نالا  هک  ییاهیزاب 

همامع نم  دـندرک -  لاؤس  ناشیا  هک  یگلاس -  هدزیـس  هد و  نینـس  نیب  رد  ینعی  مدوب ، ممعم  تقو ، نامه  نم  هک  تسا  نیا  تسا ، بلاج 
ناتسمز متفر ، یم  هنهربرس  اب  اهناتسبات  اهتنم  متفر ، ابق  اب  متفر ، هسردم  هب  هک  یلیاوا  زا  روط ، نیمه  مه  نآ  زا  لبق  دوب ! منت  ابق  دوب و  مرس 

بوخ ار  ندیچیپ  همامع  تشاد ، مه  یناحور  ناردارب  دوب و  یناحور  رتخد  شدوخ  مردام  . دـیچیپ یم  مرـس  هب  همامع  مردام  دـش ، یم  هک 
روج سابل  دـنلب و  يابق  اب  یکی  اه ، هچب  يولج  هک  دوب  تمحز  بابـسا  هتبلا  . میتفر یم  هسردـم  هب  دـیچیپ و  یم  همامع  اـهام  رـس  . دوب دـلب 
یمن میدرک ، یم  ناربج  اهزیچ  روط  نیا  تنطیـش و  تقافر و  يزاب و  اب  ام  اما  دوب ، اهنیا  ییامن و  تشگنا  تلاح  يرادقم  اعبط  . دشاب رگید 
رگا نالا  هک  مراد  هنیمز  نیا  رد  مه  یتارطاخ  هتبلا  . دوب هچوک  رد  يزاب  لاحره ، هب  درذـگب . تخـس  یلیخ  اـه  هنیمز  نیا  رد  هک  میتشاذـگ 
دیس اقآ  ( 4  « . ) میدیـسر یم  يزاب  هب  رتمک  هناخ  رد  دوب ، هچوک  رد  رتشیب  ام  يزاب  میوگب . تبحـص  لالخ  رد  تسا  نکمم  دـش ، بسانم 

یملع و ثحابم  اه و  هبلط  عمج  رد  روضح  نامز ، نآ  رد  ار  دوخ  حـیرفت  نیرتهب  اما  دـنداد ، همادا  شزرو  هب  زین  یناوجون  نارود  رد  یلع 
یلو دوب ، كراپ  هتبلا  دوبن ، تقو  نآ  اهیمرگرس  روط  نیا  میتشاد ، یمک  یلیخ  ياهیمرگرس  هنافـساتم  اهام  . » دنتـسناد یم  اهنآ  اب  هناتـسود 

هداوناخ مه  اهام  . دوب يدـب  یلیخ  ياهطیحم  شیاهطیحم ، دوب و  رهـش  لخاد  رد  كراپ  کـی  طـقف  دهـشم  رد  ـالثم  دودـحم ، یلیخ  مک و 
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نیا زا  دنناوتب  هک  نیا  ناکما  یناوج ، هرود ي  رد  نم  لاثما  يارب  . میورب میتسناوت  یمن  الـصا  دندوب ، دـیقم  اهردام  ردـپ و  هک  میدوب  ییاه 
. دوـب يا  هدوـلآ  زکارم  اـبلاغ  دوـبن ، یبوـخ  زکارم  زکارم ، نیا  هـکنیا  رطاـخ  هـب  تشادـن ، دوـجو  دـننک ، هدافتـسا  یحیرفت  یموـمع  زکارم 

همانرب اب  اعبط  ادمعت و  راک ، نیا  دننکب ، داسف  تاوهش و  هب  هدولآ ي  ار  یمومع  زکارم  هک  دنتشاد  یعس  يرادقم  مه  زور  نآ  ياههاگتسد 
روط نیمه  اعقاو  هک  دش  مولعم  میدرک ، ادیپ  يرتشیب  تاعالطا  نیارق و  هک  اهدعب  میدز ، یم  سدح  ار  نیا  اهتقو  نآ  . دـش یم  ماجنا  يزیر 
اهام تقو  نآ  ياهحیرفت  نیا  ربانب  . میورب میتسناوت  یمن  اهام  اذل  دندرک ! یم  دساف  ار  یمومع  ياهطیحم  يزیر ، همانرب  اب  ینعی  تسا ، هدوب 

هـسردم نامدوخ -  هسردـم ي  هب  . دوب اه  هبلط  عمج  رد  روضح  یناوج ، نارود  رد  مدوخ  یگبلط  طیحم  رد  نم  حـیرفت  دوبن . لـیبق  نیا  زا 
وگتفگ و تبحـص و  دـندش ، یم  عمج  مه  رود  اه  هبلط  . دوب ینیریـش  وج  ام  يارب  اـه  هبلط  وج  میتفر ، یم  باون -  هسردـم ي  میتشاد ، يا 

يراک یب  تقو  رد  دش ، یم  بوسحم  هاگـشاب  کی  لثم  اه  هبلط  دوخ  يارب  هسردم  طیحم  . دندز یم  فرح  دـندرک و  یم  تاعالطا  لدابت 
، بالط نیدتم ، دارفا  مه  اج  نآ  . دوب یبوخ  یلیخ  عمجم  مه  داشرهوگ  دجـسم  دهـشم ، رد  نیا ، رب  هوالع  . دندش یم  عمج  مهرود  اج  نآ 

اهنیا ام  ياهحیرفت  . دندرک یم  هناتسود  ياهتبحص  مه  یضعب  دندرک ، یم  یملع  ثحب  مه  اب  دنتـسشن و  یم  دندمآ ، یم  املع  نویناحور و 
هک دـننک ، یم  یتسـس  شزرو ، رد  ام  ياهناوج  منیب  یم  هنافـساتم  . منک یم  شزرو  مه  نالا  مدرک ، یم  شزرو  تقو ، نآ  زا  نم  هتبلا  دوب .

فارطا ياههوک  زا  راب  دـنچ  مدوخ ، ناتـسود  اب  نم  . میدرک یم  ینالوط  ياهیور  هداـیپ  میتفر ، یم  هوک  اـم  تقو  نآ  . تساـطخ یلیخ  نیا 
اهنیا هتبلا  . میتشاد اهـشزرو  هنوگ  نیا  زا  . میتـفر هار  میدرک و  تکرح  زور  هنابـش  دـنچ  اتـسور ، هب  اتـسور  هوک ، هب  هوک  روط  نیمه  دهـشم ،

هب تاعافترا  زربلا و  يابیز  هنماد ي  نیا  نارهت ، رد  الاح  دـش . یم  بوسحم  رهـش  طیحم  زا  جراخ  هک  دوب  يا  هدـننک  مرگرـس  ياهحیرفت 
یناسک نارهت ، تیعمج  هب  تبـسن  منیب  یم  هنافـساتم  مور . یم  تاعافترا  نیا  هب  راب  دنچ  يا  هتفه  مدوخ  نم  تسه ، بوخ  یگنـشق و  نیا 

زا ام  ياهناوج  ارچ  هک  مروخ  یم  فسات  تسا ! مک  یلیخ  دـننک ، یم  هدافتـسا  كاپ  بوخ و  رایـسب  طیحم  نیا  زا  دـنیآ و  یم  اج  نآ  هک 
تقو نآ  ام  نوچ  تشاد -  دوجو  یکیدزن  ياههوک  نینچ  کی  ام  دهـشم  رد  تقو  نآ  رگا  دـننک ! یمن  هدافتـسا  ابیز  یعیبط و  طیحم  نیا 
لحم قاتا  - 1 اـه : تشون  یپ  ( 5 . ) میدرک یم  هدافتـسا  مه  رتشیب  اـهام  میتشادـن -  یکیدزن  نیا  هب  یبوخ و  نیا  هب  ياـههوک  دهـشم ، رد 

-4 نیشیپ . - 3 ناناوج 14/11/76 . ناـناوجون و  زا  یهورگ  اـب  بـالقنا  مظعم  ربهر  دونـش  تفگ و  - 2 ناناوج . اـب  يربهر  دونـش  تفگ و 
؛ تیالو ردق  یگنهرف  هسسؤم  يربهر ، مظعم  ماقم  همانیگدنز  هلاقم : عبانم  نیشیپ . - 5 نیشیپ .

يوزوح تالیصحت 

ادـتبا . دوـب دوـخ  یمالـسا  یلم و  ینغ  گـنهرف  موـسر و  بادآ و  هب  دـنبیاپ  برغ ، یلیمحت  گـنهرف  هب  ندـش  هدوـلآ  زا  شیپ  ناریا  تـلم 
هک دندروآ  لمع  هب  يا  هدرتسگ  شالت  روز ، تاغیلبت و  زا  هدافتسا  اب  يدوخ ، گنهرف  رییغت  رد  ناخاضر  سپس  هدز و  برغ  نارکفنـشور 

ربارب رد  يا »  هنماخ  داوج  دیس   » نیملسملا مالـسالا و  تجح  . دوب وا  لیـصا  ننـس  زا  يرایـسب  سابل و  رییغت  تلم و  یگدز  برغ  نآ  هجیتن 
صوصخ رد  یلع  دیـس  اقآ  دروآرد . تیناحور  سابل  توسک  رد  ار  یلع  دیـس  اقآ  هلمج  زا  دوخ ، نادنزرف  داتـسیا و  هدـننک  هابت  جوم  نیا 

یم دـندرک ، باـختنا  ار  تیناـحور  ینارون  هار  یگبلط و  ياهـسرد  ساـبل و  هک  دـش  روطچ  دـنداتفا و  هدـنیآ  رکف  هب  یتقو  هچ  زا  هک  نیا 
لوا زا  منکب ، باختنا  ار  یلغـش  هچ  دوب  انب  مدوخ ، یگدنز  هدنیآ ي  رد  هک  نیا  . تسین مدای  چیه  مداتفا ، هدنیآ  رکف  هب  ینامز  هچ  دنیامرف :

یم مردـپ  هک  دوب  يزیچ  نیا  . موش یناـحور  هبلط و  تساـنب  نم  هک  دنتـسناد  یم  همه  دوب ، موـلعم  نم  هداوناـخ ي  يارب  نم و  دوـخ  يارب 
ام سابل  هک  نیا  اما  مدوبن . هلاسم  نیا  هب  هقالع  یب  چیه  ینعی  مدوب ، دـنم  هقالع  مه  نم  دوخ  . تشاد یم  تسود  تدـشب  مردام  تساوخ و 
 - دوب فلاخم  دوب ، هدرک  يولهپ  ناخاضر  هک  يراکره  اب  مردـپ  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  دوبن ، تین  نیا  هب  دـنداد ، رارق  سابل  نیا  لوا ، زا  ار 
هک دـیناد  یم  میـشوپب . دـیوگ ، یم  روزب  ناـخاضر  هک  ار  یـسابل  ناـمه  تشاد  یمن  تسود  و  ساـبل -  ظاـحل  زا  لکـش  داـحتا  هلمج ، زا 

یـصاخ سابل  اـهیناریا  . درک لـیمحت  مدرم  رب  روزب  دوب ، هدـمآ  اـپورا  زا  دوب و  یگنرف  ساـبل  تقو  نآ  هک  ار  مدرم  یلعف  ساـبل  ناـخاضر ،

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  هللا  تیآ  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 365زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


ار نیا  مردـپ  دـیراذگب . ناترـس  ار  هالک  نیا  دیـشوپب ، سابل  روج  نیا  یتسیاب  هک  درک  راـبجا  وا  . دندیـشوپ یم  ار  ساـبل  ناـمه  دنتـشاد و 
هبلط تین  اما  دوب ، هدادرارق  دوب ، یگبلط  ساـبل  هک  شدوخ  یلومعم  ساـبل  ناـمه  ار  اـم  ساـبل  هک  دوب  تهج  نیا  زا  تشاد ، یمن  تسود 
یم تسود  نم  . متـساوخ یم  مه  نم  دوخ  تساوخ ، یم  مردام  مه  تساوخ ، یم  مردـپ  مه  دوب ، ناشنهذ  رد  نم  ندـش  یناحور  ندـش و 

، تیناحور توسک  رد  یلع ، دیـس  اـقآ  ( 1 . ) مدرک عورـش  هسردـم  لـخاد  رد  ار  یگبلط  سرد  ـالمع  ناتـسبد ، مجنپ  سـالک  زا  متـشاد و 
ناشیا یناوج  یناوجون و  ياهیزاب  طاشن و  یتح  یملع و  ياهتیلاعف  يارب  یعناـم  ساـبل  دـندناوخ و  یم  زین  ار  ناـمز  کیـسالک  ياهـسرد 

وا دوب - . اـم  ملعم  لاـس ، ود  ره  مرظن  هب  مشـش ، اـی  مجنپ  دوب -  مه  اـم  مجنپ  سـالک  ملعم  دوب و  هبلط  شدوـخ  هک  میتـشاد  یملعم  دوـبن .
بوخ مه  نامدادعتـسا  میدـنم و  هقالع  اه  هچب  زا  رفن  ود  یکی ، نم و  هک  دـید  یم  . دـهدب تامدـقملا  عماج  سرد  ام  هب  هک  درک  داهنـشیپ 
زونه مه  نالا  دـندناوخ ، یم  اه  هبلط  هک  تسا  یباتک  نیلوا  تامدـقملا ، عماج  میدرک . لوبق  مه  ام  دـهدب ، سرد  ام  هب  هک  درک  رکف  دوب ،

ناتـسبد رد  ار  کـچوک  ياـهباتک  نآ  زا  اـت  دـنچ  نم  . تسا کـچوک  باـتک  دـنچ  ینعی  تاوزج ، زا  يا  هعومجم  شدوخ  تسا ، لوـمعم 
هب ار  ناتسریبد  هرود ي  متفرن ، ناتسریبد  ناتـسبد ، زا  دعب  نم  مدرک . لابند  هقالع  تیدج و  اب  تدشب و  مدمآ ، نوریب  هک  مه  دعب  مدناوخ ،

متفر یگبلط  هسردم ي  ناتـسبد ، هرود ي  زا  دعب  دوب و  یگبلط  نم  یلومعم  سرد  . مدناوخ یم  مدوخ  هنابـش ، تروص  هب  هنابلطواد و  روط 
رگید هک  دوب  مولعم  ینعی  مدوـب ، اـنعم -  نیا  هب  هدـنیآ -  رکف  هب  نم  رگید  اـهتقو  ناـمه  زا  نیارباـنب  دـعب -  هب  یگلاـس  هدزاود  زا  ینعی  - 

یم نامرـس  همامع  مه  ینعی  دوبن ، نامز  نآ  هناکدوک ي  ياهراک  زا  عنام  هجو  چـیه  هب  یگبلط ، ساـبل  یگبلط و  هتبلا  موشب . هبلط  تساـنب 
یم میدرک ، یم  يزاب  ابق  نامه  اب  میدمآ و  یم  هچوک  هب  میتشاذگ ، یم  هناخ  رد  ار  همامع  مینک ، يزاب  میتساوخ  یم  یتقو  مه  میتشاذـگ ،

ار ابع  میتشاذـگ و  یم  نامرـس  ار  همامع  زاب  میورب ، دجـسم  هب  مردـپ  اب  میتساوخ  یم  یتقو  دـننک - . یم  اه  هچب  هک  ییاهراک  میدـیود - 
هاگآ هدیمهف ، ردام  ردپ و  شقن  ( 2 . ) میدمآ یم  میتفر و  یم  هسردم  هب  هناکدوک  هرهچ ي  کچوک و  عضو  نامه  اب  میدرک و  یم  شود 

یم هدهاشم  ار  شقن  تیاده و  نیا  ییالاو  دح  رد  یلع ، دیـس  اقآ  یگدنز  رد  تسا و  هدنزرا  ردـقچ  نادـنزرف ، تداعـس  هب  دـنم  هقالع  و 
هک اهناتـسبات  رد  دـندناوخ و  دوخ  يـالاب  یملع  ماـقم  ياراد  ردـقنارگ و  ردـپ  دزن  ار  یتامدـقم  سورد  یـضعب  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  . مینک
رد یعیرس  تفرـشیپ  لیلد ، نیمه  هب  و  دندناوخ ، یم  ناشیا  دزن  دندرک ، یم  نییعت  ناشردپ  هک  ار  یـسورد  دش ، یم  لیطعت  سرد  سالک 
زا ( 3 . ) دندوب هدرک  عورش  ار  جراخ  سرد  هدناوخ و  ار  حوطس  سورد  مامت  یگلاس ، هدجه  نس  مامتا  زا  شیپ  دنتشاد و  يوزوح  سورد 
هب دنراد ، هک  يا  هلغشم  مامت  اب  زین  نونکا  مه  هک  دوب  یـسرد  ریغ  ياهباتک  هعلاطم  یناوج ، نارود  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهتیلاعف  رگید 

، مدناوخ یم  مدرک و  یم  هعلاطم  هک  نامدوخ  یـسرد  ياهباتک  زا  ریغ  مدرک ، یم  هعلاطم  دایز  یناوج ، نارود  رد  نم  دنهد : یم  همادا  نآ 
متشاد هقالع  یلیخ  هصق  باتک  هب  . مدناوخ یم  نامر  هصق و  باتک  مه  رعـش ، باتک  مه  تایبدا ، باتک  مه  مدناوخ ، یم  خیرات  باتک  مه 

یناوجون هرود ي  رد  رعش ، ياهناوید  زا  يرایسب  اب  نم  . مدناوخ یم  مه  رعش  . مدناوخ یناوجون  هرود ي  رد  ار  فورعم  ياهنامر  زا  یلیخ  و 
هقالع مه  ثیدح  هب  مدوب ، هدش  انشآ  یبرع  نابز  اب  مدناوخ و  یم  یبرع  سرد  نوچ  و  متشاد ، هقالع  خیرات  باتک  هب  . مدش انشآ  یناوج  و 

یم تشادداـی  هک  متـشاد  یکچوک  رتـفد  مدرک ، تشادداـی  مدـناوخ و  یناوجون  هرود ي  ار  اـهنآ  هک  تسا  مداـی  یثیداـحا  نـالا  متـشاد .
هک ار  ییاهنآ  اما  . دشاب هتشاد  دوجو  ییروآدای  هک  نیا  رگم  دنام ، یمن  مدای  مشاب ، هدرک  هاگن  هتفه  نیمه  ای  زورید  هک  ار  یثیداحا  . مدرک
زا زگره  دـنام و  یم  ناتیارب  دـینک ، یم  هعلاطم  زورما  هچره  دـینادب ، ردـق  دـیاب  اعقاو  مه  اهامـش  . تسا مدای  الماک  مدـناوخ ، هرود  نآ  رد 

تـسا ییالط  هرود ي  کی  اعقاو  تسا ، یبوخ  یلیخ  هرود ي  نتفرگدای ، هعلاطم و  يارب  یناوجون  هرود ي  نیا  دوش . یمن  هدودز  ناـتنهذ 
یبوخ هناخباتک ي  مردـپ  . دوب دایز  باتک  مه  ام  لزنم  مدرک ، یم  هاـگن  باـتک  یلیخ  نم  تسین . هسیاـقم  لـباق  يرگید  نارود  چـیه  اـب  و 

ام لزنم  کـیدزن  . میدرک یم  مه  هیارک  میتـشاد ، باـتک  مه  اـهام  دوـخ  هتبلا  . دوـب هدافتـسا  دروـم  نم  يارب  مه  اـهباتک  زا  یلیخ  تـشاد و 
داتفا مدای  نالا  مدرک . یم  هیارک  اج  نآ  زا  الومعم  مدناوخ ، یم  هک  اهنیا  نامر و  نم  داد . یم  هیارک  باتک ، هک  دوب  یکچوک  یشورفباتک 
لیاوا هرود ي  رد  . دراد یبوـخ  یلیخ  هناـخباتک ي  دهـشم ، رد  مه  سدـق  ناتـسآ  مدرک ، یم  هعجارم  مه  سدـق  ناتـسآ  هناـخباتک ي  هـک 
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سدـق ناتـسآ  کیدزن  متفر -  یم  اج  نآ  اهزور  یهاگ  . مدرک یم  هعجارم  اج  نآ  هب  یگلاس -  هدزناش  هدزناپ ، نینـس  ناـمه  رد  یگبلط - 
! مدینـش یمن  ار  ناذا  يادص  هک  مدوب  هعلاطم  قرغ  يردق  هب  دش ، یم  شخپ  وگدنلب  اب  ناذا  يادـص  . مدـش یم  هعلاطم  لوغـشم  و  تسا - .
اب تسا ! هدش  رهظ  هک  میدیمهف  یم  یتدم  زا  دـعب  . تشذـگ یم  رهظ  دـمآ و  یم  هناختئارق  لخاد  دـیدش  یلیخ  ادـص  دوب و  کیدزن  یلیخ 
نم دنزرف  ياج  اهامش  زا  یضعب  دیتفگ ، هک  روط  نامه  متـسه و  یگلاس  تصـش  کیدزن  نینـس  رد  هک  مه  نالا  هتبلا  . متـشاد سنا  باتک 

اج نـیا  رد  ( 4 . ) دـینادب مه  ار  نیا  منک ، یم  هعلاـطم  رتـشیب  اـهناوجون  زا  یلیخ  زا  مه  نـالا  دـینام ، یم  نم  هون ي  لـثم  یـضعب  دـیتسه و 
اب يربهر  هک  مینک  هظحالم  میبایرد و  رتهب  ار  هعلاطم  هاگیاج  ات  مینک  هراـشا  يربهر  مظعم  ماـقم  زا  يرگید  هرطاـخ  هب  میناد  یم  يرورض 

هعلاطم اب  یتافانم  تیلوؤسم ، ندوب  الاب  هلغـشم و  يدایز  دـنا و  هداد  صاصتخا  هعلاطم  يارب  ار  یبسانم  تصرف  ریطخ ، ياهتیلوؤسم  دوجو 
عطق تاـمولعم  بسک  اـب  ار  شدوـخ  هـطبار ي  تـسا ، راـک  غـیلبت و  لوغـشم  يا ، هشوـگ  اـی  شخب  کـی  رد  هـک  یـسکره  درادـن . مـظنم 

هک لاغتشا  همه  نآ  اب  . دش عطق  باتک  اب  ما  هطبار  لاس  ود  دودح  دش ، هک  بالقنا  لیاوا  مدوخ ، نم  . میسر یمن  میراد و  راک  مییوگن  . دنکن
هدع هزات ، . دوب هدش  زاغآ  حبص   5 تعاس 6 - راک ، متفر و  یم  هناـخ  هب  رتشیب ، اـی  تعاس 11 و  بش  نم ، تشاد ؟ ماجرف  رگم  میتشاد ، اـم 

زا یبالقنا ، ياهداهن  زا  یتکلمم ، ياهناگرا  زا  يا  هدع  مدید  یم  متفر و  یم  . دوب تسد  مد  مه  ام  هناخ ي  . متشاد مه  هناخ  رد  یتاقالم  يا 
نادنزرف نم  هک  تشذگ  یم  دیدم  اهتدم  . دوبن لاجم  الصا  . دنراد راک  دنا و  هتـسشن  قاتا  رد  ... اهناتـسرهش و ياملع  زا  فلتخم ، ياهـشخب 

، مدمآ یم  نوریب  یتقو  مه  حبـص  دندوب و  باوخ  متفر ، یم  بش  عقوم  یتقو  میدوب ! نامدوخ  هناخ ي  رد  هک  نیا  اب  مدـید ، یمن  ار  مدوخ 
، هس نالا  مدز و  بیهن  مدوخ  هب  ناهگان  . دوب ام  یگدنز  عضو  نیا ، . مدـید یمن  ار  اه  هچب  نم  هک  دـش  یم  يدامتم  ياهزور  . دـندوب باوخ 

هعلاطم نم  نالا  . تسا يروهمج  تسایر  هب  لاغتـشا  زا  دعب  هعلاطم ، هب  نم  ددـجم  عورـش  ... ما هدرک  هعلاطم  هب  عورـش  هک  تسا  لاس  راهچ 
. منک یم  مه  یننفت  هعلاطم ي  مراد ، مه  یخیرات  یملع -  هعلاطم ي  . دنرادن مه  اب  تافانم  منیب  یم  مسر و  یم  مه  مراک  هب  منک و  یم  مه 

رعش ندورس  هب  نیما »   » راعتسم مان  اب  دنتشاد ، هک  یفیطل  عبط  اب  یناوج ، هرود  رد  یلع  دیس  اقآ  نیما »   » راعتـسم مان  اب  راعـشا  ندورـس  ( 5)
یم نایب  ار  رـضاح  لاح  رد  فیطل  عبط  نیا  موادـت  هدرک و  هراـشا  دوخ  یناوج  هرود  رد  رعـش  ندورـس  يارجاـم  هب  اـقآ  . دـنتخادرپ یم  زین 

يرادقم هتبلا  . تساهنیا ساسحا و  رعش و  ملاع  تسا ، يرگید  ملاع  رگید و  يارجام  نیما ، »   » يارجام هک  امـش  روضح  منک  ضرع  دننک :
مدرک و عورش  ار  نتفگ  رعش  یناوج ، هرود ي  رد  نم  منک . یم  تبحص  مه  رگید  هملک ي  دنچ  ما ، هدرک  تبحص  اهامش  اب  رعش  هب  عجار 

مه نم  دش و  یم  لیکشت  دهشم  رد  تقو  نآ  هک  یبدا -  نمجنا  رد  ار  مرعـش  يدامتم  ياهلاس  ات  یلیالد ، هب  اهتنم  متفگ ، یم  رعـش  یهاگ 
نم نوچ  هک  دوب  نیا  تلع ، میوگب . مدناوخ ، یمن  لیلد  نآ  هب  متفگ  هک  ار  یلیلد  نآ  درادن  یبیع  الاح  . مدناوخ یمن  مدرک -  یم  تکرش 
یم هدناوخ  يرعش  هک  یتقو  نمجنا ، نآ  رد  . متخانش یم  ار  رعش  دب  بوخ و  ینعی  متخانـش ، یم  ار  رعـش  متـشاد ، رعـش  اب  يدایز  هقباس ي 
نم هک  يدقن  دنا -  هدـش  توف  مه  یـضعب  دنتـسه ، مه  زورما  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دـندوب -  نمجنا  نآ  رد  مه  يرادـمان  صاخـشا  دـش و 

هک یتقو  . تفرگ یم  رارق  رعاش -  نآ  دوخ  هلمج  زا  راضح -  قیدـصت  دـییات و  دروم  ابلاغ  هک  دوب  يدـقن  مداد ، یم  ماجنا  رعـش  هب  تبـسن 
، مناوخب ار  رعـش  نآ  متـساوخ  یمن  اذل  دنک ، یمن  یـضار  ار  نم  رعـش ، نیا  هک  مدید  یم  داقن  کی  دـید  اب  مدرک ، یم  هاگن  ار  مدوخ  رعش 
متشون و یم  متفگ ، یم  ار  رعش  مدرک ، یم  رکف  متسشن ، یم  نکیل  . مدناوخ یم  امتح  دوب ، رتهب  زور  نآ  رعـش  زا  هک  دوب  يرعـش  رگا  ینعی 

دوخ هلمج  زا  دش -  یم  هک  ییاهدقن  نیمه  رطاخ  هب  نمجنا  نآ  حطـس  نوچ  ارچ ؟ . مدـناوخ یمن  نمجنا  نآ  رد  اما  مدرک ، یم  سیونکاپ 
یم رارق  دقن  دروم  اما  دوبن ، رتالاب  رعش  نآ  حطس  زا  هک  دش  یم  هدناوخ  ییاهرعـش  دیاش  . دوب رعـش  نیا  زا  رتالاب  مدرک -  یم  دقن  دایز  نم 
نآ زا  ریغ  رد  هک  دوب  هداتفا  قافتا  . درک یمن  یـضار  دـقان ، کی  ناونع  هب  ار  نم  رعـش ، نآ  میوگب  روط  نیا  مناوت  یم  لاح ، ره  هب  تفرگ .

مـسا مهاوخ  یمن  الاح  هک  ناریا  زیخ  رعـش  فورعم  ياهرهـش  زا  رهـش  کـی  رگید -  ياهرهـش  زا  یـضعب  رد  يرگید  ياـهنمجنا  نمجنا ،
نم اذل  دنتساوخ ، رعـش  نم  زا  درادن ، دهـشم  رد  ار  ام  نمجنا  دقن  حطـس  نمجنا ، نآ  حطـس  مدید  اج  نآ  مدوب و  هدرک  تکرـش  مروایب - 

کی تسیب و  تسیب ، نینـس  دودح  رد  تساهتقو ، نآ  37 و  ياهلاس 1336 ، هب  طوبرم  میوگ ، یم  هک  نیا  میدـق . ياهلاس  نامه  مدـناوخ ،
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رد ندـش  قرغ  رگید  دـعب  هک  تشاد  همادا  اهتقو -  نآ  ات  ياهلاس 1342 و 1344 - ات  نیا  هتبلا  . مدوب هلاس  ود  تسیب و  رثکا  دـح  ای  هلاـس ،
رعش دعب  متفگ ، یم  رعش  نامز  نآ  لاح ، ره  هب  متفر . یمن  رگید  مه  نمجنا  درک ، رود  یلکب  اهنیا  رعش و  راک  زا  ار  ام  تازرابم ، ياهراک 

رب يزیچ  یهاگ  ملیام  مدرک  ساسحا  هرابود  هک  دـش  يروج  کی  افداصت  هک  نیا ، زا  لبق  لاس  دـنچ  ات  متفگ ، یمن  مدرک و  اهر  ار  نتفگ 
ییاهرعش زا  ( - 6  ) دـیدناوخ ار  تیب  کی  امـش  الاح  تسا -  هدـشن  شخپ  مدرم  نیبرد  مه  اهنآ  مروایب ، ذـغاک  يور  ای  نهذ ، رب  ای  نابز ،

ار شعلطم  هک  یلزغ  نیا  . دیا هدینش  یسک  هچ  زا  اجک و  زا  ار  نیا  امش  مناد  یمن  تسین ، مدرم  تسد  رد  رتشیب  لزغ  دنچ  ما ، هتفگ  نم  هک 
اقآ هیملع  ياه  هزوح  رد  لیصحت  همادا  ( 7 . ) تسا لبق  لاس  راهچ  هس ، نیمه  هب  طوبرم  منک  یم  لایخ  تسین ، رود  یلیخ  لاـم  دـیدناوخ ،

رگید دیتاسا  ناشردپ و  دزن  رد  حوطـس  ياهـسرد  ندینارذگ  هب  قفوم  هطـسوتم ، ملپید  ذخا  اب  نامزمه  یگلاس ، هدـجه  نس  رد  یلع  دـیس 
ار دوخ  جراخ  سرد  زا  لاس  ود  سپس  ناشیا  . دندش يدزی »  سردم  دمحا  دیس  جاح   » و ینیوزق »  مشاه  جاح   » دننام دهـشم ، هیملع  هزوح 

دزن دهشم ، ناخنامیلس »   » هسردم رد  ار  هیدمص »  ذومنا و   » باتک هک : بیترت  نیا  هب  دندنارذگ  ینالیم »  هللا  تیآ   » تمدخ رد  دهشم ، رد 
یصخش دزن  ینغم ، »   » زا يرادقم  اب  ار  یطویس »   » سپس . دندناوخ دوب ، لوغشم  تالیصحت  هب  یکـشزپ  هتـشر  رد  دوخ  هک  يولع »   » ياقآ

اج نآ  هب  تشاد ، قاتا  باون  هسردم  رد  دمحم ) دیس   ) ناشگرزب ردارب  هک  اج  نآ  زا  دنناوخ و  یم  هسردم  نامه  رد  دوعسم »  » ياقآ مان  هب 
ثحبم ات  و  دنناوخ ، یم  ناشیا  دزن  ار  یلح  ققحم  مالـسالا »  عیارـش   » باتک ناشردـپ ، داهنـشیپ  اب  . دـننک یم  عورـش  زین  ار  ملاعم »   » هتفر و

یم تکرـش  ناشردپ  هعمل »  حرـش   » سرد رد  ناشردارب  اب  هارمه  سپـس  . دنوش یم  لیـصحت  لوغـشم  ردـپ  دزن  ییاهنت  هب  جـح ، »   » باتک
هعمل و حرش  فورعم  سردم  هک  يدزی -  سردم  ازریم  اقآ  موحرم  دزن  ار  هیقب  دنناوخ و  یم  قیرط  نیا  هب  ار  هعمل  حرـش  مراهچ  هس  . دننک

جاح موحرم  دزن  ار  هیافک »   » و بساکم »  لئاسر و   » سرد هدمع  شخب  هعمل ، حرش  مامتا  زا  سپ  . دندناوخ دوب -  باون  هسردم  رد  نیناوق 
 - دوب فورعم  دهـشم و  کی  هجرد  سردم  تضایر و  لها  یناهفـصا و  يدـهم  ازریم  اقآ  موحرم  نادرگاش  زا  هک  ینیوزق -  مشاه  خـیش 

. دیـشکن لوط  رتشیب  مین  لاس و  جنپ  حطـس ، هرود  نایاپ  ات  یگبلط  نارود  یمـسر  زاغآ  زا  یلع ، دیـس  اقآ  لیـصحت  نارود  مامت  دـندناوخ .
لوصا و سرد  لاس  کی  . دندرک عورـش  دندوب -  ییالم  درم  دهـشم و  عجارم  زا  هک  ینالیم -  هللا  تیآ  موحرم  دزن  ناشیا  ار  جراخ  سرد 
رد مه  یتدم  دندوب ، هک  دهشم  رد  انمـض  دندومن . تمیزع  مق  هب  لاس 37  رخاوا  رد  دـندش و  رـضاح  ناشیا ، هقف  سرد  رد  مین  لاس و  ود 

سرد دندنارذگ ، ناشیا  هک  يرگید  سرد  دندش . رضاح  دوب -  هدرک  رازگرب  ناشیا  رارصا  هب  هک  ینیوزق -  مشاه  خیـش  اقآ  جراخ  سرد 
رد هک  یـسیا »  اضر  خیـش  اقآ   » مان هب  یـصخش  دزن  ناتـسود ، زا  یکی  هیـصوت  هب  سپـس  . دوب ینارهت »  اقآ  داوج  ازریم  ياـقآ   » ي هفـسلف »  »

هیملع ياه  هزوح  اب  ییانشآ  قوش  ( 8 . ) دندرک عورش  ار  هموظنم »   » سرد دندوب ، تمکح  هب  دقتعم  لضاف و  يالم  اما  راد ، رضحم  دهـشم 
 « فرشا فجن   » هب لاس 1336  رد  ار  هلاس  هدجه  یلع  دیـس  اقآ  یمالـسا ، یملع  زکارم  رد  سیردت  ياه  هویـش  اب  تسناوم  عیـشت و  ناهج 
رد ندنام  هب  هقالع  مغر  هب  دندش ، رـضاح  هزوح  نآ  گرزب  دیتاسا  ياهـسرد  رد  دیزگ و  تماقا  لحر  اج  نآ  رد  لاس  ود  تدم  دناشک و 

میکح ، » ماظع تایآ  ياهسرد  رد  فجن ، رد  دننک . یم  تمیزع  مق  هب  سپس  هدومرف و  تعجارم  دهـشم  هب  ردپ ، تفلاخم  رطاخ  هب  فجن ،
نیب زا  . دننک یم  تکرـش  يدزی »  ییحی  دیـس  اقآ   » و يدزی »  نسح  ازریم   » موحرم یناجنز ، »  رقاب  ازریم  اقآ   « ، » يدورهاش  « ، » ییوخ « ، »

نـسح ازریم  اـقآ  سرد  و  بوـخ ، یلیخ  یهقف  تارظن  یناور و  تمالـس  رطاـخ  هـب  مـیکح ، هللا  تـیآ  سرد  زا  رتـشیب  دـیتاسا ، اهــسرد و 
هب لاس 1343  ات  هک  دوب  لاس 1337  رخاوا  رد  مق  هب  يربهر  مظعم  ماـقم  تمیزع  ( 9 . ) دمآ یم  ناششوخ  یسوط »   » دجـسم رد  يدرونجب 

ار اهسرد  همه  هک  دنریگ  یم  میمصت  مق  رد  . دندومرف تعجارم  سدقم  دهشم  هب  سپس  تفای و  همادا  مق  رد  ناشیا  تماقا  لاس  شش  تدم 
دعب و  هر »)  ) ماما ترـضح   » سرد یکی  اهـسرد ، همه  نایم  زا  اذل  . دنهد همادا  ار  سرد  نآ  دندیدنـسپ ، ار  مادک  ره  سپـس  دننک ، هظحالم 

رمتـسم روط  هب  ماما ، لوصا »   » و هقف »   » سرد رد  ناشیا ، . دندنـسپ یم  ار  يدرجورب »  هللا  تیآ   » سرد و  خیـش »  جاح  یـضترم  اـقآ   » سرد
تشون یپ  ( 10 . ) دندومن یم  هدافتـسا  ییابطابط »  همالع   » رـضحم زا  ار  افـش »  » زا يرادقم  و  رافـسا »  » زا رادقم  کی  دندرک و  یم  تکرش 
ناـناوج ناـناوجون و  زا  یهورگ  اـب  بـالقنا  مظعم  ربـهر  دونـش  تفگ و  - 4 تلاسر 31/3/68 . هماـنزور  - 3 نیـشیپ . - 2 نیـشیپ . - 1 اه :
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تاـغیلبت ناـمزاس  رـشن  يربهر ، مظعم  ماـقم  رتـفد  میظنت  يربـهر ، مظعم  ماـقم  ياـهدومنهر  هنییآ  رد  تیناـحور  هزوح و  - 5 . 14/11/76
راودنپـس ز وت  یب  ناغف  زا  دریگ  یمن  رارق  ملد  تسا : نیا  دش ، هدـناوخ  هک  يرعـش  تیب  نآ  - 6 ياه 13 و 12 . هحفص  مود ، ج  یمالـسا ،

تلاسر همانزور  - 8 ناـناوج 14/11/76 . ناـناوجون و  زا  یهورگ  اـب  بـالقنا  مظعم  ربـهر  دونـش  تفگ و  وت 7 - یب  ناـنع  ما  هداد  فـک 
؛ تیالو ردق  یگنهرف  هسسؤم  يربهر ، مظعم  ماقم  همانیگدنز  هلاقم : عبانم  نیشیپ . - 10 نیشیپ . - 9 . 31/3/68

رهشناریا هب  دیعبت  بالقنا و  يریگ  جوا 

سار رد  هک  یمالسا  یلکـشت  موزل  هب  مدرم  تیناحور و  ساسحا  و  نیقفانم ، نامزاس  رد  فارحنا  ندش  راکـشآ  تازرابم و  يریگ  جوا  اب 
يربهر اب  یمالسا  یلکشت  هیلوا  هتسه  دهشم  رد  دنـشاب ، تسایـس  هقف و  هب  يانـشآ  یناحور و  يدارفا  یـسایس ، يداع و  دارفا  ياج  هب  نآ 

هدنب و  56 ياهلاس 55 - رد  دنیوگ : یم  هراب  نیا  رد  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  . تفای لکـش  یبالقنا  دهعتم و  تیناحور  تیریدـم  ماما و 
مق و لثم  رگید  ياهاج  نارهت و  رد  هک  دوب  يا  هزرابم  ياهتیلاعف  نیب  یگنهامه  عمجت و  داجیا  نامرکف  رکذ و  اـمئاد  ناتـسود ، زا  یـضعب 
یمشاه و ياقآ  هدنب و  لثم  يرفن  دنچ  دز و  یم  هبرض  یلیخ  ام  هب  زور  نآ  اهورین  یگدنکارپ  نیا  و  دمآ ، یم  شیپ  اهاج  رگید  دهـشم و 

دورولا يدل  نارهت ، مدمآ  یم  یتقو  ای 55  لاس 54  نم  هک  دوب  اهرکف  نیمه  ساسا  رب  میدرک و  یم  رکف  هلاسم  نیا  هب  امئاد  رگید ، دادعت 
لها زرابم و  ياقفر  نیا  زا  یهورگ  دـیاب  ام  : » متفگ یم  مدرک و  یم  تاـقالم  لزنم  رد  ار  ناـشیا  اـهراب  متفر و  یم  یتشهب  ياـقآ  لزنم  هب 

نم تسایر  : » دنتفگ دشاب . امش  تسایر  اب  راک  نیا  دیاب  متفگ  یم  نم  دندرک و  یم  دییات  ناشیا  تسیچ »؟ ناترظن  امش  . مینک عمج  ار  ملع 
و دـندرک ، لوبق  مه  ناشیا  دوش ». یمن  دیـشابن  امـش  رگا  نوچ  امـش ، تسایر  اب  هکلب  امـش ، تکرـش  اب  اـهنت  هن  : » متفگ دراد »؟ یموزل  هچ 

دوب یساسحا  هچ  نیا  مناد  یمن  نم  دندوب و  دهـشم  رد  مه  ناشیا  .و  تفرگ لکـش  دهـشم  رد  اهدعب  هک  ام  تاسلج  هب  دش  یهتنم  هرخالاب 
ادیپ یتشهب  ياقآ  هزرابم ي  يریگ  تهج  زا  ام  زور  نآ  هک  دوب  يزیچ  نیا  و  دشاب ، راک  نیا  رد  یتشهب  ياقآ  دـیاب  تفگ  یم  اهام ، هب  هک 
هنماخ هللا  تیآ  اب  ینامرک »  یتجح   » یشلما و ینابر »   » نایاقآ دهـشم  رد  ای 55 ، لاس 56  ناتسبات  رد  تاسلج ، همادا  رد  ( 1 . ) میدوب هدرک 
دنوش توعد  مه  یتشهب  دیهش  ياقآ  زا  هک  دوش  یم  داهنشیپ  هسلج ، نامه  رد  . دیآ دوجو  هب  یتالیکشت  هک  دشرارق  دنتشاد و  یتسـشن  يا 
تجح هب  نابایخ  رد  دنور ، یم  ناشیا  غارس  یتقو  . دندوب دهشم  رد  مه  یتشهب  ياقآ  یفداصت  روط  هب  . دننک تکرـش  تالیکـشت  نیا  رد  ات 
توعد مه  ار  ناشیا  دنراد و  یم  هگن  ار  نیـشام  . دور یم  هناخ  يوس  هب  هدـیرخ و  يزبس  تسام و  نان و  هک  دـنروخ  یم  رب  رنهاب  مالـسالا 

، هدش نیـشام  راوس  شدوخ  دربب و  لزنم  هب  هک  دهد  یم  دوب ، شهارمه  هک  یکدوک  هب  ار  هدـش  يرادـیرخ  لیاسو  رنهاب  ياقآ  دـننک . یم 
زا یتشهب  ياقآ  دوش و  یم  لیکشت  هسلج  زور ، نآ  يادرف  . دوش یم  هتشاذگ  ادرف  يارب  رارق  . دنور یم  یتشهب  ياقآ  لزنم  هب  يرفن  يراهچ 

، دننک تکرش  عمج  نآ  رد  دیاب  هک  ار  یناسک  یمان  دنروآ و  یم  يذغاک  یتشهب ، دیهش  داهنشیپ  هب  سپس  . دنک یم  لابقتسا  داهنـشیپ  نیا 
یم مه  ار  رگید  رفن  ات 15  مان 10  سپس  . دنراد لوبق  ار  رگیدمه  رفن  نیا 5  هک  دوش  یم  مولعم  دنریگ و  یم  يار  لوا  . دننک یم  تشاددای 

هنماخ هللا  تیآ  دوش و  یم  رازگرب  نارهت  رد  تاسلج  همادا  . دریگ یم  اپ  دیدج  تالیکشت  دبای و  یم  همادا  تاسلج  بیترت  نیا  هب  . دنـسیون
تالیکشت هب  دندمآ و  مق  زا  مه  يا  هدع  و  داژن » یمشاه   » دیهش موحرم  اهدعب  . دندمآ یم  نارهت  هب  دهـشم  زا  زور  تسیب  ای  هدزناپ  ره  يا 

یم دییات  مه  اهنآ  دنتسرف و  یم   ... یناجنسفر و یمشاه  ياقآ  لثم  میژر ، دنبرد  ياملع  يارب  مه  ار  تالیکشت  نیا  ربخ  ( 2 . ) دندش هفاضا 
، لاس نامه  رد  مه  يرهطم  دیهش  تخادرپ . تیلاعف  هب  روشک  رـسارس  رد  زرابم » تیناحور  هعماج   » تروص هب  اهدعب  تالیکـشت  نیا  . دننک
هک دـش  ثعاب  تاطابترا ، نیمه  دـننک و  یم  توعد  عمجت ، هب  ار  راد  هقباس  نازرابم  دـندوب ، هدروآ  ماما  فرط  زا  فجن  زا  هک  یماـیپ  رد 

هجوـت لـباق  رایـسب  لکـشت ، نیا  يراذـگ  هیاـپ  رد  يا  هنماـخ  یمظعلا  هللا  تیآ  شقن  .و  دـبای ناـمزاس   57 ياـهلاس 56 - میظع  تارهاـظت 
رد ماقم . تیعقوم و  ندروآ  تسد  هب  یبلط و  تردق  يارب  هن  دوب ، هدمآ  دیدپ  تداهـش  داهج و  ادخ و  رطاخ  هب  هک  یلکـشت  مه  نآ  . تسا

دنک و یم  ریگتسد  ار  ناشیا  تنوشخ  تیاهن  اب  رگمتـس  میژر  لاس 56 ، رد  یمالـسا  بالقنا  يریگ  جوا  هطقن  رد  اـهتیلاعف و  نیا  رادوریگ 
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دندوب نآ  زا  رتمک  رهـشناریا ، »  » رادمد مرگ و  ياوه  بآ و  دیعبت و  اما  دنک . یم  دیعبت  رهـشناریا »  » هب ار  ناشیا  نادـنز ، بش  دـنچ  زا  سپ 
نیب یگتـسبمه  تدـحو و  داـجیا  رد  هدرک ، هدافتـسا  تصرف  زا  زین  اـج  نآ  هکلب  . دـنزاس مارآ  ار  هزراـبم  شـالت و  داـهج ، رهظم  نـیا  هـک 
مدرم اب  سامت  اب  و  دنروآ ، یم  تسد  هب  يدایز  تیقفوم  دنشوک و  یم  ینس  هعیـش و  ناردارب  نیب  تدحو  زین  ناماس و  نآ  زرابم  ياهورین 

بالقنا مالسا و  تیناحور ، ماما ، هب  مدرم  هجوت  رد  یمهم  شقن  هدز ، متس  ناتسا  نیا  ياهتیمورحم  تالکشم و  نتخاس  فرطرب  غیلبت و  و 
یم مدرم  زا  يدایز  هدع  هب  ندیسر  بیسآ  ندش و  نامناخ  یب  هب  رجنم  هک  دیآ  یم  یلیـس  رهـشناریا  رد  لاس ، نآ  رد  اقافتا  دننک . یم  افیا 

هورگ دـننک و  یم  جیـسب  ار  بالط  نویناحور و  زا  هورگ  کی  داـبانگ ، سودرف و  هبرجت  زا  هدافتـسا  اـب  يا  هنماـخ  یمظعلا  هللا  تیآ  دوش .
كاواس هک  دوش  یم  قفوم  مدرم  عیجـشت  کیرحت و  غیلبت ، دادـما ، راـک  رد  يردـق  هب  هورگ ، نیا  . دـنهد یم  لیکـشت  ار  تیناـحور  دادـما 
كاواس هب  ینابرهـش  تینما  نویـسیمک  رد  بشید  دـیوگ : یم  هل  مظعم  هب  كاواس  سیئر  دـنک و  یم  راضحا  ار  ناـشیا  . دـنک یم  تشحو 

مظعم ماقم  ( 3 ( ! ؟ هدرک تسرد  یعاضوا  هچ  اج  نیا  دینیبب  يدیعبت  کی  . دیدرکن يراک  چـیه  هک  دـیتسه  هضرع  یب  ردـقچ  امـش  متفگ ،
هاگیاپ ار  دـجاسم  ینعی  بالقنا ، رگنـس  نیرتمهم  دـنتخادرپ و  یمالـسا  بـالقنا  مالـسا و  غیلبت  هب  رهـشناریا ، رد  دـیعبت  تدـم  رد  يربهر 

رد دـندومن . ایحا  رهـش  نیا  رد  ار  نایعیـش  لکـشت  هعمج و  زامن  رهـشناریا ، رد  دوخ  تماقا  تدـم  رد  ناشیا  . دـنتخاس دوخ  ياهیرگنـشور 
هعمج تعامج و  زامن  دنتشاد و  يددعتم  دجاسم  دنداد ، یم  لیکشت  ار  رهـش  زور  نآ  تیعمج  دصرد  ات 60  هک 50  ننست  لها  رهشناریا ،

يا هنماخ  هللا  تیآ  زا  . دنتـشادن مه  زامنـشیپ  دـش و  یمن  هماـقا  هعمج  زاـمن  نایعیـش ، دجـسم  اـهنت  رد  اـما  . دـندرک یم  هماـقا  اـج  نآ  رد  ار 
، هعمج زامن  نیلوا  رد  . دـنتفا یم  هعمج  زامن  هماـقا  رکف  هب  جـیردتب  ناـشیا  . دـنزادرپب زاـمن  هماـقا  هب  دجـسم  نآ  رد  اـت  دوش  یم  تساوخرد 

هنماخ هللا  تیآ  یتقو  . تسا هدوب  هقباس  یب  دجـسم ، نآ  تایح  لاس  تسیب  رد  یلاها  هتفگ  هباـنب  هک  دـنیآ  یم  درگ  یهجوت  لـباق  تیعمج 
نیا هب  ار  دوخ  قایتشا  شطع و  هلیـسو ، نیا  هب  دـنزیر و  یم  کشا  ربنم  ياپ  دایز ، تیعمج  نآ  دـنزادرپ ، یم  هبطخ  داریا  هب  ربنم  يالاب  يا 

يراذـگ هیاپ  رهـشناریا ، رد  يربهر  مظعم  ماـقم  رگید  ياهمادـقا  هلمج  زا  ( 4 . ) دـنهد یم  ناشن  هدـش ، شومارف  یـسایس  يداـبع -  مسارم 
ياج رب  یناوارف  تراسخ  دش و  يراج  رهشناریا  رد  لاس 57  رد  هک  یلیس  رطاخ  هب  هل  مظعم  مادقا  دنچره  . تسا ینس  هعیش و  نیب  تدحو 
قیقد تخانش  يرایشوه و  هدنهدناشن  ناشیا ، طسوت  نآ  يریگیپ  رکفت و  نیا  دوجو  نکیل  دنام ، مامتان  تشذگ ، البق  نآ  رکذ  تشاذگ و 
هفطن هک  میوگب  اج  نیا  رد  ار  هتکن  نیا  تسین  دب  دنیامرف : یم  ناشتارطاخ  رد  هل  مظعم  تسا . یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  حلاصم  زا  ناشیا 

زا لبق  لاس 57  رد  ام  . تفرگ لکش  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  دوش -  یم  لیکشت  تساهلاس  هللا  دمحب  الاح  هک  تدحو -  هتفه ي  یلـصا  ي 
مهدزاود زا  و  میشاب ، هتشاد  هفرط  ود  دیع  کی  مییایب  هک  میدرک  هرکاذم  رهـشناریا  رد  نیدلا »  رمق  يولوم   » ياقآ نیا  اب  بالقنا ، يزوریپ 

نشج و دمآ و  لیس  رهـشناریا  رد  هک  دوب  مه  اهزور  نامه  اقافتا  هک  دش  ماجنا  تقو  نآ  رد  شا  هرکاذم  . میریگب نشج  ار  عیبر  مهدفه  ات 
اهرپک و لخاد  . درک انـشآ  رتشیب  مدرم  یگدـنز  عضو  اب  ار  اـم  دوب و  یهلا  هیفخ ي  فاـطلا  زا  یکی  مه  لیـس  نآ  هتبلا  . درب ار  اـم  زیچ  همه 
ام مدرم ، . میدید یم  ار  هیضق  رهاظ  اما  میدوب ، رهـشناریا  رد  هام  دنچ  نآ ، زا  لبق  . میدید کیدزن  زا  ار  مدرم  یگدنز  عضو  میتفر و  اه  هناخ 

ماقم ( 5 . ) دندش انشآ  ام  اب  يردق  مدرم  مه  میتخانش و  ار  مدرم  ام  مه  دمآ ، لیس  هک  دعب  . میتخانش یمن  ار  مدرم  مه  ام  دنتخانش و  یمن  ار 
هئارا تیناحور  مدرم و  دنویپ  زا  یلیلحت  نآ ، رد  دنتـسرف و  یم  رهـشناریا  زا  یقودص »  هللا  تیآ   » بارحم دیهـش  هب  يا  همان  يربهر ، مظعم 

، تیناحور ینعی  مالـسا ، فراعم  نارادساپ  اهـشزرا و  نید و  هب  نانآ  هقالع  مدرم و  زا  هل  مظعم  قیقد  تخانـش  زا  همان ، نیا  هک  دنهد ، یم 
اهکهورگ میرحت  نایرج  لـیلحت و  نیا  زا  یـشخب  هب  . دوش یم  میرحت  هتکن  نیمه  لـیلد  هب  اـهکهورگ  يوس  زا  لـیلحت  نیا  . دراد تیاـکح 

مه تلم  هبطاـق ي  هک  دوـب  نیا  شیاـنعم  دوـب ، تیناـحور  رگا  یتـکرح ، ره  رد  سپ  . دنتـشاد داـمتعا  تیناـحور  هب  مدرم ، دـییامرف : هجوـت 
یلیخ یـسایس و  یلیخ  تکرح ، نآ  تضهن و  نآ  ناربهر  رگا  . تسین مه  تلم  هبطاق ي  هک  دوب  نیا  شیاـنعم  دوبن ، تیناـحور  رگا  . تسه

دوب و تیناحور  هک  ییاج  نآ  . دندوبن مدرم  هبطاق ي  اما  دنشاب ، هتشاد  ناشدوخ  اب  ار  مدرم  زا  یعمج  هک  تسا  نیا  رثکادح  دنشاب ، طلـسم 
هتـسد تروص  هب  مدرم  هک  درادن  دوجو  یتکرح  چـیه  نوچ  دوشب ، زوریپ  تضهن ، نآ  لوحت و  نآ  هک  دوب  یعیبط  دـندوب ، مدرم  هبطاق ي 
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، تیناحور روضح  درادن . انثتـسا  دش ، دـهاوخ  زوریپ  دوز -  هچ  رید و  هچ  تکرح -  نآ  هک  نیا  رگم  دـننکب ، ادـیپ  روضح  نآ  رد  یعمج 
هللا تیآ   » موحرم تمدخ  مدوب -  دیعبت  هک  ییاج  رهـشناریا -  زا  يا  همان  ای 57 ، لاس 56  رد  نم  . تشاد هارمه  شدوخ  اـب  ار  مدرم  روضح 

دـندوب و هدرک  عمج  ار  مدرم  ناشیا  دزی ، رد  زور  نآ  . مسیونب ار  يا  هماـن  نینچ  هک  دـندوب  هتـساوخ  نم  زا  ناـشیا  دوخ  . متـشون یقودـص » 
مه پاچ  اـهتقو  نآ  رد  هک  مدرک  رکذ  لیـصفت  اـب  ار  لـیلحت  نیمه  هماـن ، نآ  رد  نم  . دـندوب هدرک  عورـش  رهـش  نیا  رد  ار  یبوخ  تکرح 

نازراـبم و فوفـص  رد  يذوـفن ، هناـیذوم و  تروـص  هب  هک  روـشک -  رـساترس  رد  ییاـهکهورگ  يوـس  زا  زور ، نآ  رد  هماـن  نـیمه  . دـش
نم دندرک ! یم  توکیاب  دنتفر  یم  دندید ، یم  ار  همان  نیا  اجره  . دوش رشتنم  همان  نیا  دنتشاذگن  دش و  میرحت  دنتشاد -  روضح  نویبالقنا 
رود هدرک و  هراپ  الـصا  ار  ذـغاک  وا  هک  میدـیمهف  یتدـم  زا  دـعب  یلو  دـنک ، ریثکت  ییاـج  رد  دورب  هک  مداد  یناوج  هب  ار  هماـن  نآ  مدوخ 

ینعی دنتـشاد ، تیـساسح  هلاسم  نیا  يور  هشیمه  اـهکهورگ ، تسا . هدوب  اـهکهورگ  ياـه  هتـسباو  نآ  وزج  هک  دـش  مولعم  تسا ! هتخیر 
ای مدرم  دیتسه ، اهامش  اجره  مییوگب ، ام  هک  دنراد  تیـساسح  فرح  نیا  يور  هشیمه  تیناحور ، زا  يادج  یـسایس  ياههورگ  بازحا و 
 - دنشاب تیناحور  زا  یگرزب  هعومجم ي  رگا  صوصخب  دشاب -  هتشاد  روضح  تیناحور  هک  ییاج  نآ  اما  . دنتسین الـصا  ای  دنتـسه و  مک 

لرتنک ندـش  جراخ  بالقنا و  يریگ  جوا  اب  لاس ، نیا  رد  دـشک و  یم  لوط  لاس 57  ات  دیعبت  نیا  ( 6 . ) دننک یم  تکرش  هچراپکی  مدرم 
مامت یلـصا  هتـسه  دـنزادرپ . یم  تیلاعف  هب  شیپ  زا  رتشیب  دـندرگ و  یمزاب  دهـشم  هب  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  میژر ، تسد  زا  عاـضوا 
تیآ دیهـش  یتشهب ، هللا  تیآ  مولظم  دیهـش  تیریدم  تحت  هک  دندوب  ییاه  هورگ  نارهت ، رد   57 ياهلاس 56 - ياهییامیپهار  تارهاظت و 

، یقودص هللا  تیآ  دیهـش  لیبق  زا  ینویناحور  زین  اهناتـسرهش  رد  یلـصا  ياه  هتـسه  .و  دـش یم  هرادا  ناشنارای  رنهاب و  دیهـش  يرهطم ، هللا 
ياقآ هللا  تیآ  درف ، نیرت  صخاش  ناسارخ  رد  دنتشاد . رارق  زکرم  رد  یلصا  هتـسه  اب  طابترا  رد  هک  دندوب  ... و بیغتـسد »  هللا  تیآ   » دیهش

رد ار  دهـشم  رد  تارهاظت  جوا  ياـهزور  يربهر  مظعم  ماـقم  . دنتـشاد رارق  اـهییامیپهار  تارهاـظت و  همه  تیزکرم  رد  هک  دوب  يا  هنماـخ 
لماوع هک  هامرذآ  رد  صوصخب  ار  مدرم  تمواقم  زا  ییابیز  ياه  هنحـص  دـنهد و  یم  رارق  یـسررب  دروم  طوسبم  روط  هب  دوخ  تارطاـخ 

دوش یم  يزاغآ  دوش و  یم  ماجنا  هل  مظعم  داهنـشیپ  هب  دهـشم ، رد  نصحت  . دـننک یم  میـسرت  دـندز ، مدرم  عیـسو  راتـشک  هب  تسد  میژر ،
هب نداد  تمـس  رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  شقن  هب  تارطاـخ ، زا  تمـسق  نیا  هعلاـطم  اـب  . نارهت روشک و  رـسارس  رد  رگید  ياهنـصحت  يارب 

دجـسم میرب : یم  یپ  ساسح  عقاوم  رد  عقومب  حیحـص و  يریگ  میمـصت  ناشیا و  تعاجـش  و  دهـشم ، رد  نانآ  تمواقم  مدرم و  تازرابم 
هام رد  تفریج - »   » هب دیعبت  زا  نم  هک  دوب  ینامز  نآ  دش و  تیلاعف  شالت و  زکرم  اددجم  لاس 57  رد  لاس ، دنچ  تشذگ  زا  دعب  تمارک 

لیکشت يداتـس  کی  میدمآ  ام  . دوب هدش  زاغآ  رگید  ياهاج  دهـشم و  تارهاظت  هک  دوب  یتقو  . مدوب هتـشگرب  رهم -  رخاوا  الامتحا  ای  نابآ 
ياقآ بانج  نامردارب  داژن و  یمـشاه  دیهـش  موحرم  داتـس ، نآ  رد  هک  دهـشم  تازرابم  اهراک و  تیادـه  يارب  تمارک  دجـسم  رد  میداد 
نالا بایماک ، یناچوق و  يوسوم  مان  هب  ناشرفن  ود  و  دـندوب ، هارمه  ام  اب  هشیمه  هک  ناوج  هبلط ي  ناردارب  زا  هدـع  کـی  نم و  یـسبط و 

اج نآ  رد  دندرک ). یم  یهارمه  ار  ام  اهراک  رد  امئاد  هک  دندوب  ییاه  هبلط  نآ  زا  رفن  ود  نیا  . ) دنا هدـش  دیهـش  دنتـسین و  تایح  دـیق  رد 
هک يرداـن -  هارراـهچ  زا  سیلپ ، اـهیماظن و  هک  تسا  نیا  بیجع  و  دـندوب ، یمئاد  دـمآ  تفر و  رد  اـج  نآ  مه  مدرم  میدـش و  یم  عـمج 
زور دجسم ، نیا  رد  ام  هک  دوب  هدش  ببـس  نیا  و  دنیایب ، رت  فرط  نیا  دندرک  یمن  تارج  مدرم ، ناجیه  سرت  زا  دوب -  اج  نآ  رد  دجـسم 

یکیرات زا  هتسهآ  ار  اهبش  نکل  . دنریگب ار  اهام  ای  دننک ، فرصت  ار  دجسم  دنیایب  هک  میتشادن  يا  همهاو  چیه  میدنارذگ و  یم  تینما  اب  ار 
. میدنام یم  دجـسم  رد  يرفن  دنچ  بش  ره  و  میتفر ، یم  نامدوخ  لزانم  زا  ریغ  یلزنم  کی  رد  نوریب و  میدـمآ  یم  میدرک ، یم  هدافتـسا 
هب ادتبا  دـمآ و  شیپ  دوب -  یتخـس  رایـسب  لیاسم  هک  دهـشم -  هامرذآ  لیاسم  هک  نیا  ات  دوب ، يروشرپ  ناجیهرپ و  ياهزور  بش و  یلیخ 

يارجام یلیخ  مه  ناتـسرامیب  هب  نتفر  يارجام  .و  میدـش نصحتم  ناتـسرامیب  رد  میتفر  ام  هلمح ، زور  نامه  هک  دـندرک  هلمح  ناتـسرامیب 
تاـنایرج اهرهـش  همه ي  رد  هتبلا  . تسا هدـشن  ضرعتم  دنتـسناد -  یمن  هک  نآ  تلع  هـب  سک -  چـیه  هـک  تـسا  یبلاـطم  دراد و  یبلاـج 

، هکت هکت  اهنیمه ، هک  یلاح  رد  هدرواین ، نابز  هب  ار  اهنیا  یسک  هنافساتم  اما  دهشم ، رد  هلمج  زا  هتشاد ، دوجو  يا  هدننک  نییعت  ناجیهرپ و 
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ار نفلت  متفر  نم  دنتـساوخ ، نفلت  ياپ  ارم  میدوب و  هضور  سلجم  رد  هک  دیـسر  ام  هب  ربخ  یتقو  و  تسا ، بالقنا  ياهزور  خیرات  هدنزاس 
هلمح : » دنیوگ یم  یگمیسآرس  یگچاپتسد و  اب  ناتـسرامیب  زا  طخ  فرط  نآ  انـشآ  ریغ  انـشآ و  تسود و  زا  رفن  دنچ  مدید  . مداد باوج 

فیراعم زا  رفن  دنچ  املع و  زا  يا  هدع  هک  یقاطا  رد  میتفر  . مدز ادص  ار  یـسبط  ياقآ  مدمآ  نم  دیـسرب »! داد  هب  دنتـشک ، دـندز ، دـندرک ،
: متفگ نایاقآ ، نآ  هب  مدرک  ور  نم  دوب . دهـشم  ياملع  فیراعم  زا  یکی  لزنم  رد  مه  یناوخ  هضور  دـندوب و  عمج  قاـطا  نآ  رد  دهـشم ،

نارامیب هب  هلمح ي  مجاهت و  همادا ي  زا  عنام  هک  دراد  دایز  لامتحا  هنحص ، نیا  رد  ام  دورو  اذل  تسا و  لاونم  نیدب  ناتسرامیب  رد  عضو  »
متسناد یم  اما  میدوب ، هتشاذگن  رارق  ناشیا  اب  ام  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تفر ». میهاوخ  اعطق  یسبط  ياقآ  اب  نم  و  دوشب ، اهراتسرپ  ابطا و  و 

نحل نیا  میور ». یم  ام  دنیاین ، مه  رگا  دش و  دـهاوخ  رتهب  دـنیایب ، مه  نایاقآ  رگا  : » متفگ لاحره  هب  . دـمآ دـنهاوخ  مه  یـسبط  ياقآ  هک 
« دیراورم  » ياقآ هلمج  زا  مییآ ». یم  مه  ام  : » دنتفگ دهـشم  مرتحم  فورعم و  ياملع  زا  رفن  دنچ  هک  دش  بجوم  ام  میمـصت  مزع و  اب  ماوت 

نابایخ هچوک و  رد  هک  يدایز  تیعمج  هب  میدمآ ، نوریب  لزنم  نآ  زا  ام  یتقو  ناتسرامیب . فرط  هب  میدرک  تکرح  هدایپ  رگید ، یـضعب  و 
مدرم دندرک و  ار  راک  نیمه  . ناتـسرامیب میور  یم  ام  دـنهدب  عالطا  مدرم  هب  میتفگ  میور ، یم  میراد  ام  هک  دـندید  دـندوب و  عمج  رازاب  و 

یط هدایپ  دوب ، هار  تعاس  کی  الثم  دـیاش  هک  ار  ناتـسرامیب  ات  رازاب  دودـح  زا  تفاسم  دـنداتفا و  هار  هداـیپ  اـم  هدـع و  نیا  رـس  تشپ  مه 
یم تکرح  زیگنا  ناجیه  ياهراک  راعـش و  رهاـظت و  چـیه  نودـب  یمارآ ، اـب  دـش و  یم  رتشیب  تیعمج  میتفر ، یم  رتولج  هچره  میدرک و 
ماما ناتسرامیب  هب  یهتنم  هک  ینابایخ  نآ  ولج  دیناد ، یم  هک  يروط  نامه  ناتسرامیب . کیدزن  میدیسر  هک  نیا  ات  . دصقم فرط  هب  میدرک 

نآ زا  یتقو  ام  . دوش یم  هکلف  نآ  هب  یهتنم  نابایخ  هس  تسا ، اضر  ماما  هکلف ي  شمسا  الاح  هک  تسه  ینادیم  کی  تسا ، دهـشم  ياضر 
فـص کی  رد  ینعی  دنا ، هدرک  دس  ار  هار  اهزابرـس  میدـید  رود  زا  ناتـسرامیب ، فرط  هب  میدـمآ  یم  دوب ، ینابناهج  شمـسا  هک  ینابایخ 

بارطـضا ساسحا  يرادـقم  کی  تیعمج  مدـید  نم  . مینک روبع  اج  نآ  زا  دوبن  نکمم  دـندوب و  هداتـسیا  ناشتـسد  هب  مه  اهگنفت  لماک و 
هنوگ چـیه  نودـب  تناتم و  اب  مدـقم ، فص  نیمه  رد  دـیاب  ام  : » متفگ دـندوب ، نامهارمه  هک  یملع  لـها  ياـهردارب  هب  هتـسهآ  . دـنا هدرک 

هب هک  نیا  نودب  میتخادنا ، نییاپ  ار  اهرس  ینعی  میدرک ، ار  راک  نیمه  دنیایب و  نامرـس  تشپ  مدرم  ات  میورب  ولج  هب  نام ، عضو  رد  يرییغت 
نم هک  میدیسر ، اهزابرـس  يرتم  کی  هب  ابیرقت  هک  نیا  ات  کیدزن  میتفر  دراد . دوجو  یحلـسم  ای  زابرـس  الـصا  هک  میروایب  نامدوخ  يور 

دنتشاد دصق  اهنآ  هتبلا  هک  . میتفر ام  دش و  زاب  رفن  راهچ  هس ، روبع  هزادنا  هب  یهار  کی  دنتفر و  سپ  رایتخا  یب  اهزابرـس  نآ  مدید  ناهگان 
دندروآ و موجه  تیعمج  میدرک ، روبع  طخ  نآ  زا  ام  هک  نیا  درجم  هب  نوچ  دننکب ، ار  راک  نیا  دنتسناوتن  اما  . دندنبب ار  هار  دعب  میورب ، ام 
دندرک و زاب  ار  رد  میتفگ  مه  دعب  . دندمآ ناتـسرامیب  رد  ات  ام  اب  مدآ  رفن  دص  دنچ  الثم  دودـح  هجیتن ، رد  و  دـننک ، لرتنک  دنتـسناوتن  اهنآ 

هتفرگ ناج  دندید ، ار  ام  یتقو  دندوب ، ناتسرامیب  رد  هک  ابطا  ناراتسرپ و  نایوجشناد و  نآ  ناتسرامیب ، هب  دورو  اب  . میدش ناتـسرامیب  دراو 
دـندروآ و دورف  ار  همـسجم  نآ  مدرم  میتفر و  دوب -  هدـش  بصن  يا  همـسجم  کی  مرظن  هب  هک  ناتـسرامیب -  طسو  هاگیاج  فرط  هب  ام  و 

نتـشک ای  ندرک  قرفتم  يارب  هک  یلاح  رد  . دش يریگ  فده  مدرم  فرط  هب   50 ربیلاک -  ياه  هلولگ  رابگر  ماگنه ، نیا  رد  هک  دنتسکش ،
رایسب حالس  کی  هک   50 ربیلاک -  ياه  هلولگ  اب  اما  . دوب یفاک  مه  لیبق  نیا  3 و  لثم ژ -  کچوک  ربیلاک  ياه  هلولگ  مدرم ، زا  هدع  کی 

اج نآ  هب  ندید  يارب  یجراخ  ناراگنربخ  هک  ادعب  دندرک و  يزادناریت  هب  عورـش  تسا ، هدـش  تسرد  يرگید  ياهراک  يارب  كانرطخ و 
ایند ات  دـینک ، هرباخم  ایند  هب  ار  تیانج  نیا  ربخ  متفگ  اـهنآ  هب  مداد و  ناـشن  اـهنآ  هب  ار   50 ربیلاک -  ياه  هلولگ  ياـه  هکوپ  نم  دـندمآ ،

زا رفن  دـنچ  اب  مینکب ، يراک  هچ  دـیاب  میتسناد  یمن  مه  نامدوخ  هک  تعاس  کی  زا  دـعب  لاحره ، هب  دـندرک . راـتفر  هنوگچ  اـم  اـب  دـنادب 
مدرک داهنـشیپ  اج  نآ  نم  ریخ ؟ ای  دراد  همادا  مجاهت  دوبن  مولعم  هک  یلاح  رد  درک ، دیاب  راک  هچ  مینیبب  ات  میتفر  یقاطا  کی  هب  نویناحور 
دودـح هک  هسلج  نآ  رد  . مینک یمن  كرت  ار  اج  نآ  دوشن ، هدروآرب  نامیاه  هتـساوخ  اـت  میوش و  یم  نصحتم  اـج  نیمه  مینک ، مـالعا  هک 

کی هلصافالب  دوشن ، دراو  بلطم  هب  يا  هشدخ  لزلزت و  هنوگ  چیه  هک  نیا  يارب  نم  دنتـشاد ، روضح  دهـشم  ملع  لها  زا  رفن  هد  ات  تشه 
اه هتساوخ  زا  یکی  هک  دوب ». میهاوخ  اج  نیا  رد  نامیاه  هتساوخ  ماجنا  ات  : » مینک یم  مالعا  ریز  ناگدننکءاضما  ام  متشون  مدروآ و  ذغاک 
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نصحت مالعا  هلیسو ، نیدب  دوب . رگید  ياهزیچ  اضر و  ماما  ناتسرامیب  ناراب  هلولگ  لماع  همکاحم ي  رگید ، یکی  یماظن و  رادنامرف  لزع 
ياهناجیه ادعب  هک  . دوب دهشم  تازرابم  فطع  طاقن  زا  .و  دیشخب یمهم  رثا  دهشم ، زا  جراخ  رد  مه  دهشم و  رد  مه  نصحت  نیا  میدرک و 
هاگدـیعبت زا  تشگزاب  زا  سپ  يربهر  مظعم  ماـقم  ( 7 . ) تشاد لابند  هب  دهـشم  رد  ار  مدرم  یمومع  راتـشک  روشرپ و  تارهاـظت  رایـسب و 
نیملسملا مالسالا و  تجح  رنهاب ، دیهـش  یتشهب ، دیهـش  دننام  نامزرمه  ناتـسود و  زا  نت  دنچ  هارمه  لاس 1357  رد  دهشم ، هب  رهـشناریا 

هباـنب هـک  بزح  نـیا  . دـندرک يزیر  یپ  ار  یمالــسا »  يروـهمج  بزح   » هـیلوا حرط  یلیبدرا ، يوـسوم  هللا  تـیآ  یناجنــسفر و  یمــشاه 
سدق ینیمخ  ماما  ترضح  هب  ندناسر  يرای  رد  یمهم  رایـسب  شقن  دش ، یم  لیکـشت  ینعی 57 و 58  تازرابم ، جوا  ياهلاس  ياهترورض 
هدـهع هب  بزح  یلک  ریبد  دـش -  دـهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  دوخ  ياج  رد  هک  تشاد -  ردـص  ینب  نایرج  نیقفانم و  اهلاربیل ، اب  هزرابم  هرس و 
نارای نیرتهب  زا  نت  هارمه 72  هب  یتشهب  دیهـش  نیقفاـنم ، یتسیرورت  هئطوت  رثا  رد  هک  ریت 1360  زیگنا 7  مغ  هثداح  ات  دوب  یتشهب  دـیهش 

هب يربهر  مظعم  ماقم  یمالسا ، يروهمج  بزح  يزکرم  ياروش  هسلج  رد  رویرهش 1360  خیرات 10  رد  . دیسر تداهش  هب  بالقنا  ماما و 
هطساو هب  هک  نیا  ات  دش  هتشاذگ  ناشیا  هدهع  هب  هرابود  تیلوؤسم  نیا  لاس 62  دادرخ  رد  دندش و  باختنا  بزح  لک  ریبد  نیموس  ناونع 

، درک یم  تما  ماما و  هعماج  رد  هاگیاج  دـقاف  ار  یـسایس  ياهلکـشت  هک  يدـیدج  طیارـش  بزح و  داجیا  هیلوا  ياهترورـض  ندـش  یفتنم 
ماما تقفاوم  اب  دـش و  هداد  ماما  ترـضح  هب  بزح  يزکرم  ياروش  يا و  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  يوس  زا  نآ  لـالحنا  داهنـشیپ 

، رفن هد  نیا  . دوش مالعا  بزح  نیسسؤم  ناونع  هب  رفن  هد  مان  هک  دوش  یم  هتـشاذگ  رارق  بزح ، لیکـشت  يادتبا  رد  . دش لحنم  بزح  هر ،) )
دنک و مادعا  ای  نادـنز  دریگب و  كاواس  ار  رفن  هد  نیا  هک  دـش  یم  ینیب  شیپ  تخانـش . یم  ناریا  تلم  ار  ناشعومجم  هک  دـندوب  یناسک 

رفن هد  مادـعا  هک  دـش  یم  رکف  . دـننک مالعا  ار  لوا  رفن  هد  هار  همادا  ات  دـنوش  یم  نیعم  مود  رفن  هد  اذـل  دوش ، هتفرگ  اهنآ  زا  راـک  تصرف 
ارجا هشقن  نیا  . دومن دـهاوخ  تازرابم  هجوتم  ار  مدرم  درک و  دـهاوخ  مهارف  بزح  تالیکـشت  مود و  رفن  هد  شریذـپ  يارب  ار  هنیمز  لوا ،

ار دوخ  گرم  هجنکش و  نادنز ، يارب  هزادنا  نیا  ات  نانیا  . دریگ یم  رارق  لوا  رفن  هد  ندنام  هدنز  رب  ادخ  تساوخ  تیـشم و  یلو  دوش ، یم 
زا لقن  هحفـص 256 ، اه ، هبحاصم  - 1 اـه : تشون  یپ  ( 8 . ) دـسر رمث  هب  دـبای و  شرتسگ  یمالـسا  بالقنا  هکلب  اـت  دـندوب  هدرک  هداـمآ 

ص اه ، هبحاصم  - 4 . 31/3/68 تلاسر ، همانزور  - 3 یمالـسا 8/6/63 . يروهمج  همانزور  - 2 ص 130 . مود ، ج  اـهتیاکح ، تارطاـخ و 
ياه 177 هحفص  اه ، هبحاصم  - 7 ات 165 . ياه 163  هحفص  لوا ، ج  تیناحور ، هزوح و  - 6 ص 87 . موس ، ج  تیالو ، ثیدح  - 5 . 107

ماقم همانیگدنز  هلاقم : عبانم  یمالسا 12/2/62 . يروهمج  همانزور  - 8 ات 11 . ياه 7  هحفص  مود  ج  اهتیاکح ، تارطاخ و  زا  لقن  ات 180 ،
؛ تیالو ردق  یگنهرف  هسسؤم  يربهر ، مظعم 

یسایس ياهتیلاعف  تازرابم و 

هب یناـشاک »  مساـقلا  وبا  دیـس  هللا  تیآ   » موحرم تازراـبم ، نآ  لوط  رد  هک  ار  تفن »  ندـش  یلم  تضهن   » ثداوـح يربـهر ، مظعم  ماـقم 
هدش و هنحـص  دراو  یمدرم  ياهورین  قدصم ، »  رتکد   » زا ناشیا  تیامح  هب  دنتـشاد و  تکرـش  گرزب  دهتجم  لوا و  زرط  یناحور  ناونع 
یناـشاک و هللا  تیآ  هب  قدـصم  ندرک  تشپ  زا  دـندرک و  هدـهاشم  کـیدزن  زا  دوـب ، هدرک  زوریپ  و 31  ياـهلاس 30  لوـط  رد  ار  تضهن 

هنحص هب  هاش  ددجم  تشگزاب  و  دادرم 1332 ، رد 28  نارگاتدوک  يزوریپ  هنحـص و  زا  مدرم  جورخ  هب  یهتنم  هک  ناشیا -  ندرک  يوزنم 
هنحـص و رد  یناشاک  هللا  تیآ  روضح  اب  هک  ریت 1331  هثداح 30  دروم  رد  یتانایب  یط  هل  مظعم  . دـنتفرگرب ار  مزال  تایبرجت  دوب -  هدـش 

ندمآ راک  يور  ماوق و  طوقـس  هب  یهتنم  و  دوب ، هدش  باختنا  يریزو  تسخن  هب  هاش  يوس  زا  قدصم  ياج  هب  هک  هنطلـسلا »  ماوق   » دیدهت
هجوت تقد و  هل و  مظعم  کیدزن  هدهاشم  زا  هک  دـننک ، یم  هئارا  هثداح  تقیقح  رب  قبطنم  بلاج و  لیلحت  کی  دـیدرگ ، قدـصم  ددـجم 

ياه هنحـص  رد  دوخ  روضح  هب  ناشیا  نایب ، نیا  زا  يددـعتم  ياهاج  رد  . دریگ یم  همـشچرس  هباـشم  عیاـقو  هثداـح و  نیا  هب  ناـشیا  قیمع 
هک یتقو  ( 1 . ) دنتـشاد لاس  هدزاود  دودح  اهلاس ، نیا  ثداوح  ماگنه  هل  مظعم  هک  مینادب  تسا  بلاج  . دـننک یم  دای  ثداوح  نیا  فلتخم 
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ینحللا دیدش  هیعالطا  دنک ، یم  تفایرد  ار  يریزو  تسخن  نامرف  هاش  يوس  زا  يریزو ، تسخن  زا  قدصم  يافعتـسا  زا  دعب  هنطلـسلا  ماوق 
ار ماوق  زیمآدیدهت  هیمالعا  ریثات  دهـشم ، رد  ناشردپ  اب  یلع  دیـس  اقآ  . دیامن یم  داجیا  تشحو  بعر و  زا  ياضف  هک  ( 2  ) دنک یم  رداص 
هب هل  مظعم  قیقد  هاگن  ( 3 . ) دندز یم  فرح  هیمالعا  نآ  زا  ناشیا  ردپ  هب  هلمج  زا  دندیـسر ، یم  هک  مه  هب  دارفا  هک  دـننیب  یم  کیدزن  زا 

تکرح ادتبا  نامه  زا  درک و  دنم  هقالع  یـسایس  ياهتیلاعف  هب  ار  ناشیا  تشاد ، نایرج  یناوجون  ياهزور  رد  هک  ینیریـش  خـلت و  ثداوح 
تازرابم هنحص  هب  الماک  ار  ناشیا  يو ، ياهینارنخس  دهـشم و  هب  يوفـص  باون  دیهـش  موحرم  ندمآ  . دندومن زاغآ  ار  یمکحم  تسرد و 

یلیخ نم ، يارب  يوفص  باون  موحرم  . دمآ دهشم  هب  يوفـص  باون  موحرم  هک  دوب  ملاس  هدزناپ  ای  لاس  هدزناش  دیاش  نم  دناشک . یـسایس 
زا دش ، یم  يوفص  باون  بوذجم  دوب ، ام  نینس  دودح  رد  تقو  نآ  هک  مه  یسکره  . درک شدوخ  بوذجم  ار  نم  یلکب  تشاد و  هبذاج 

روط هب  اج  نآ  هک  میوگب  مناوت  یم  نم  . دوب ایوگ  حیرـص و  عاجـش و  انمـض  افـص و  قدـص و  زا  رپ  صـالخا ، اـب  روشرپ و  مدآ ، نیا  سب 
، متـسناد یم  ییاهزیچ  نآ ، زا  لبق  هتبلا  مدـش . دـنم  هقالع  مییوگ ، یم  یـسایس  هزرابم ي  نآ  هب  هک  هچنآ  هب  یتازرابم و  لیاسم  هب  يدـج 

موحرم دوب و  هدـمآ  راک  يور  هزاـت  قدـصم  هک  یتقو  لاس 1329 ، رد  تسا  مدای  نم  . دوب فداصم  قدـصم  تاقوا  اـب  اـم  یناوجون  ناـمز 
قدـصم رتـکد  یـسایس  ياهراعـش  هب  مدرم  هجوت  رد  يداـیز  شقن  یناـشاک  هللا  تیآ  موحرم  دنتـشاد ، يراـکمه  وا  اـب  یناـشاک  هللا  تیآ 

ییاهنارنخس دهشم ، رد  هلمج  زا  . دننزب فرح  دننک و  ینارنخس  مدرم  يارب  هک  دنداتـسرف  یم  فلتخم  ياهرهـش  هب  ار  یناسک  اذل  دنتـشاد ،
طوقس قدصم  دعب ، میدش و  انشآ  قدصم  لیاسم  اب  اج  نآ  تسا ، مدای  الماک  ار  ناشیاهینارنخس  اهنارنخس و  نآ  زا  رفن  ود  نم  . دندمآ یم 

بوخ نم  ینعی  مدوب ، زور  نآ  ثداوح  قدصم و  طوقـس  نایرج  رد  الماک  نم  درک ، دمآ  شیپ  دادرم  هیضق ي 28  هک  لاس 32  رد  درک .
یم تراـغ  ار  اـج  نآ  دـندوب و  هتخیر  دنتـشاد ، طاـبترا  قدـصم  رتـکد  تلود  هب  هـک  یبزح  عماـجم  رد  لذارا  شاـبوا و  هـک  تـسا  مداـی 

هزرابم ي هب  نکیل  مدوب ، هدـید  متخانـش و  یم  الماک  ار  یـسایس  ياه  هلوقم  نم  نیاربانب  تسه ! ممـشچ  يولج  الماک  رظانم ، نیا  . دـندرک
دیـشکن لوط  دایز  تفر ، دهـشم  زا  باون  موحرم  هک  نآ  زا  دعب  . مدش دنم  هقالع  باون  موحرم  ندـمآ  نامز  زا  یقیقح ، يانعم  هب  یـسایس 

راک قباوس  تقیقح ، رد  . دوب هدروآ  دوجو  هب  دندوب ، هتخانـش  هدید و  ار  وا  هک  یناناوج  ياهلد  رد  ییاغوغ  مه  وا  تداهـش  . دش دیهـش  هک 
ددعتم و ياهتشادزاب  هب  یلع  دیـس  اقآ  یـسایس  تازرابم  ( 4 . ) دعب هب  ياهلاس 33 و 34  هب  ینعی  ددرگ ، یمرب  نارود  نیا  هب  اـم  یتازراـبم 

كرادـم تفرگ و  رارق  كاواس  نارومام  موجه  دروم  ناشیا  لزنم  اهراب  . دوب تخـس  ياه  هجنکـش  اب  ماوت  اهنآ  بلغا  هک  دـیماجنا  نادـنز 
هنماخ هللا  تیآ  ترـضح  یگدـنز  رد  نارود  نیا  ياهیتخـس  تایلک  هب  اج  نیا  رد  . تفر نیب  زا  اهموجه  نیا  رد  ناـشیا  یملع  ریغ  یملع و 

، دندرک تشادزاب  هبترم  شش  ار  نم  مدش ، تشادزاب  اهراب  نم  مییامن . یم  زاب  طوسبم  روط  هب  دوخ ، ياج  رد  سپس  مینک و  یم  هراشا  يا 
رد ام  یگدنز  هرود ي  . تسا هدیـشک  لوط  لاس  هس  هب  کیدزن  اهنارود  نیا  اعومجم  . مدش دیعبت  مه  راب  کی  دـندرب ، نادـنز  مه  راب  کی 

روصت تسرد  ار  نآ  دـیناوتن  اعقاو  اهامـش  دـیاش  زورما  هک  ار  یمهم  یلیخ  هتکن ي  الوا  دوب . يدـب  رایـسب  نارود  اهیناریا  يارب  اهنامز ، نآ 
یم ار  ارزو  روشک ، رد  ام  مدرم  الاح  دوبن ، حرطم  مدرم  يارب  اقلطم  تلود -  تسایـس ، روشک -  لیاسم  نارود ، نآ  هک  تسا  نیا  دـینکب ،

تازرابم رد  دـنناد ، یم  ار  هدـمع  ياـهراک  دنتخانـش ، یم  ار  وا  دوب ، ریزو  تسخن  هک  یتقو  نآ  دنـسانش ، یم  ار  روهمج  سیئر  دنـسانش ،
دندمآ و یم  اهتلود  نامز ، نآ  یلو  تسا ، هتفرگ  یمیمـصت  هچ  هدرک و  یمادقا  هچ  زورما  تلود ، هک  دنراد  ربخ  ار  اهزیچ  یلیخ  یـسایس 

تاباختنا دش ، یم  ضوع  هنیباک  دمآ ، یم  رگید  ریزو  تسخن  کی  تفر ، یم  ریزو  تسخن  کی  دـندیمهف ! یمن  مدرم  الـصا  دـنتفر و  یم 
ییاهراک شدوخ  يارب  تلود  . دندوب توافت  یب  تلود ، لیاسم  هب  تبـسن  لکب  دینک ! ؟ یم  هجوت  دندش ! یمن  ربخ  مدرم  الـصا  دش و  یم 

نم دوبن . الـصا  يدازآ  دوب و  داـیز  یلیخ  مدرم ، يور  راـشف  تفر ، یم  ار  شدوخ  هار  تلود  دـنتفر ، یم  ار  ناـشدوخ  هار  مدرم  درک ، یم 
هک مدید  ار  سک  نالف  كراپ ، لخاد  رد  نم  هلب ، هک  درک  یم  لقن  ام  يارب  دوب ، هدـمآ  ناتـسکاپ  زا  ام  ناتـسود  زا  یتسود  هک  تسا  مدای 

، درک بجعت  نم  بجعت  زا  وا  دهدب ! هیمالعا  یسک  هب  دناوت  یم  یـسک  كراپ  رد  رگم  هک  مدرک  بجعت  نم  داد ، ینالف  هب  ار  يا  هیمالعا 
نیا دوـش ! ؟ یم  يزیچ  نینچ  متفگ : . دـهد یم  فرط  نآ  هب  دروآ و  یم  رد  ار  هیمـالعا  ناـسنا  رگید ، تسا  كراـپ  دوـشن ! ؟ ارچ  تـفگ :
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الـصا هک  دوب  داـیز  ردـق  نآ  ناریا  رد  قاـنتخا  ینعی  مدوب ، هدـنارذگ  مه  ار  یناوجون  هرود ي  نم  هک  دوب  اـم  تازراـبم  نارود  هب  طوبرم 
هب اـی  یـسک  هب  یـسایس  فرح  مدرم ، مشچ  يولج  نشور ، زور  نشور ، حیرـص ، ناـبز  هب  دـناوتب  یـسک  تسا  نکمم  میدرک  یمن  روـصت 
یم ار  دارفا  نظءوس ، نیرتکچوک  هب  دوب ، ناـقفخ  راـشف و  سب  زا  دریگب ! وا  زا  ار  يذـغاک  اـی  دـهدب ، وا  هب  ار  يذـغاک  اـی  دـنزب ، یتسود 

هتـشون اهذغاک و  مدوخ -  لزنم  مردپ ، لزنم  دنتـشگ -  ار  ام  لزنم  دنتخیر و  ام  لزنم  هب  اهراب  دنتخیر ! یم  مدرم  ياه  هناخ  هب  و  دـنتفرگ ،
دندرک و عمج  دندرب ، تسا ، هدش  تراغ  هتفر ، نیب  زا  نم  یملع  ریغ  یملع و  ياهتـشاددای  اه و  هتـشون  زا  یلیخ  دـندرب ! اهراب  ار  نم  ياه 

رایـسب یـسایس ، یگدنز  ینعی  دوب ، یتخـس  یگدنز  یـسایس ، ظاحل  زا  یگدـنز  دـندادن ! ار  شا  همه  دـنداد ، یتقو  ای  دـندادن ! رگید  دـعب 
یم ریـسفت  سرد  اهتدـم  دهـشم ، رد  اهوجـشناد  اهناوج و  يارب  تازرابم  هرود ي  رد  نم  . دوبن يدازآ  دوب و  ناقفخ  دوب ، یتخـس  یگدـنز 

کی . میتـفگ یم  نآرق  ریـسفت  مه  لیئارـسا  ینب  هب  عجار  ارهق  دوب ، لیئارـسا  ینب  ياـیاضق  هب  عجار  هک  میدیـسر  نآرق  زا  یـشخب  هب  متفگ ،
هب تهج و  یب  هناهب ، نآ  هب  هن  هتبلا  دـندرک ! تشادزاـب  ار  نم  یمک ، تدـم  زا  دـعب  مدرک ، تبحـص  دوهی  لیئارـسا و  ینب  هب  عجار  رادـقم 

، دوهی هیلع  لیئارـسا و  هیلع  امـش  هک  دوب  نیا  دندرک ، یم  نم  زا  هک  ییاهییوجزاب  وزج  دندرب . نادنز  هب  دـندرک ، تشادزاب  يرگید  ناونع 
هرابرد ي درک و  یم  ریسفت  دوب ، هدز  فرح  لیئارسا  ینب  هب  عجار  هک  ار  ینآرق  هیآ ي  یسک  رگا  ینعی  دینک ! ؟ یم  هجوت  دیا ! هدز  فرح 

ینب هب  عـجار  ارچ  هدز و  ار  اـهفرح  نیا  ارچ  تسا ! هدرک  حرطم  ار  نآرق  هیآ ي  نیا  ارچ  هک  داد  یم  باوـج  دـیاب  دـعب  دز ، یم  فرح  نآ 
هب هتسباو ي  یمدرم و  دض  ردق  نیا  اهتسایس  دوب و  يراوشد  تخس و  عضو  هنوگ  نیا  یسایس ، عضو  ینعی  تسا ! هدرک  ییوگدب  لیئارسا ،

اقح و هک  میوگب  امش  هب  ار  نیا  نم  درک ، نایب  ار  قانتخا  نارود  لاوحا  عاضوا و  دوش  یمن  هملک  هس  ود ، نیا  اب  هتبلا  دوب ! اهبابرا  تساوخ 
یضعب هتبلا  و  درک ! نایب  دوش  یمن  مه  زاب  دشاب ، نارود  نآ  فیصوت  حیرشت و  اهنآ  همه ي  دوشب و  هتـشون  مه  باتک  دلج  هد  رگا  افاصنا 

رد . دوش یمن  نایب  رنه  بدا و  نابز  اب  زج  هک  تسه  تاروصت  زا  یـضعب  درک ، نایب  لومعم  نابز  اـب  دوش  یمن  الـصا  هک  تسه  اـهفرح  زا 
(5 . ) تفگ دوش  یمن  یلوـمعم  ناـبز  رد  ار  اـهنآ  زا  یلیخ  اـما  درک ، ناـیب  دوـش  یم  يرنه  یبدا و  ياـهراک  رد  درک ، ناـیب  دوـش  یم  رعش 
ات  1337 دنتشاد -  تماقا  مق  رد  ناوج  یلع  دیس  اقآ  هک  یلاس  شش  تدم  رد  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  مایق  ياول  تحت  تازرابم 

مارآ هرـس ، سدـق  ینیمخ  ماما  ترـضح  هک  یتکرح  زور و  یـسایس  لیاسم  هب  مق ، هیملع  هزوح  رد  لیـصحت  هب  لاغتـشا  رب  هوالع  - 1343
رد دنتشاد . يدج  روضح  نآ  هب  طوبرم  لیاسم  رد  دنتشاد و  هجوت  دندرک ، یم  عورش  يولهپ  هتـسباو  يدادبتـسا و  میژر  هیلع  مق  رد  مارآ 
لاس رد  نم  دش . ماگمه  نانآ  اب  انشآ و  یمالسا  بالقنا  رد  رثؤم  گرزب و  رصانع  اب  مق  رد  روشرپ ، ناوج و  یناحور  هک  دوب  اهلاس  نامه 

رد الـضف  زا  يا  هدع  دنراد و  يا  هسلج  هعمج  هبنـشجنپ و  ياهبـش  ییابطابط  همالع  موحرم  هک  مدرک  ادیپ  عالطا  مق  هب  مدورو  مود  لوا و 
نیودت هب  یهتنم  هک  تسا  يا  هسلج  نامه  نیا  دندرک و  یم  حرطم  تاسلج  نآ  رد  ار  یفسلف  ثحابم  ناشیا  . دننک یم  تکرـش  هسلج  نآ 

هک دشاب  یم   39 ياهلاس 38 - هب  طوبرم  میوگ  یم  نم  هک  نیا  دوب و   35 لاس 34 - رد  نآ  عورش  هک  دش  مسیلائر  شور  هفـسلف و  لوصا 
دیهش ( 6 . ) مدرک تکرـش  هسلج  نآ  رد  یهام  دنچ  مدرک و  ادـیپ  طابترا  هسلج  نآ  اب  افداصت  نم  دـش و  یم  لیکـشت  تقو  نآ  هسلج  نیا 
نابز يریگارف  دیدج و  مولع  اب  بالط  ییانشآ  يارب  زین  دننک و  یم  مق  رد  شناد  نید و  ناتسریبد  سیسات  هب  مادقا  اهلاس ، نیا  رد  یتشهب 

تکرش اهـسالک  نیا  رد  دنتـشاد ، هدهع  هب  بالقنا  رد  یمهم  شقن  اهدعب  هک  یناسک  زا  یهورگ  و  دنهد ، یم  لیکـشت  سالک  یـسیلگنا ،
کمک مق و  ناگرزب  ندرک  کیرحت  اب  هک  دوب  مق  رد  شناد  نید و  ناتـسریبد  سیـسات  مراد ، عالطا  نم  هک  ناشیا  راـک  نیلوا  دـننک . یم 

راک یلیخ  مق ، رد  مه  نآ  هبلط ، کی  ندش  ناتسریبد  سیئر  دینیبب  امـش  الاح  . دش نآ  ریدم  مه  ناشیا  دوخ  درک و  سیـسات  اهنآ  زا  نتفرگ 
ار مود  راک  دش . .. یم  تایعرـش  ریبد  دیاب  هبلط  کی  الومعم  هک  نیا  لاح  دوب و  مه  یـسیلگنا  نابز  ریبد  نیا ، رب  هوالع  دوب و  لومعم  ریغ 
 - مدوب نم  رفن  یـس  نآ  زا  یکی  هک -  درک  توعد  رفن  یـس  زا  داد و  لیکـشت  سالک  کـی  مق  رد  ناـشیا  هک  درک  ای 41  لاس 1340  رد 

ياـقآ نـم و  مـه  رفن  یـس  نآ  زا  و  مـیریگب ، ارف  ار  موـلع  زا  رگید  يدادـعت  ناـبز و  هـلمج  زا  دـیدج ، ياهـسرد  اهـسالک ، نآ  رد  مـیورب 
ناشیا دوخ  دش ، لیکشت  سالک  هک  لوا  هسلج ي  نامه  رد  . میدوب نارگید  يدزی و  حابصم  ياقآ  يزاریـش و  ینابر  موحرم  یناجنـسفر و 
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ام دننادب و  ار  یـسیلگنا  نابز  ینعی  هناگیب ، نابز  کی  لقادح  هک  نیا  هب  دـنراد  جایتحا  نایاقآ  مینک  یم  رکف  ام  دـنتفگ  دـندرک و  تکرش 
دای ار  زورما  یملع  لئاسم  زا  یـضعب  هک  نیا  يارب  میراذـگ  یم  رگید  تعاس  کـی  مه  شراـنک  رد  و  مینک ، یم  مهارف  امـش  يارب  ار  نیا 
نوچ نم  و  دـندش ، ناد  یـسیلگنا  سالک  نیمه  رد  ام  ياـهردارب  زا  یـضعب  نکل  مدرک ، تکرـش  مک  سـالک  نیا  رد  هتبلا  نم  ... دـیریگب

تشادن و هبذاج  میارب  یلیخ  مدوب ، دلب  مدوب و  هدناوخ  البق  ار  دنداد  یم  سرد  اج  نآ  رد  هک  یمولع  نابز و  رادـقم  نآ  دوب و  دایز  مراک 
یم انشآ  ییاجر ) دیهش  هنیباک ي  ریزو  تسخن  « ) رنهاب داوج  دمحم   » دیهش ياهشالت  اب  یلع  دیـس  اقآ  هک  تساهلاس  نیمه  رد  ( 7 . ) متفرن

نیرتهب زا  یکی  هک  دندرک  یم  رـشتنم  ار  عیـشت »  بتکم   » هیرـشن یناجنـسفر ، یمـشاه  ياقآ  يراکمه  اب  لاس 37  رد  رنهاب  دیهـش  دنوش .
ياقآ ياهفیرعت  قیرط  زا  دـندوب  هیتجح »   » هسردـم رد  مه  اب  هک  رنهاب  دیهـش  ياهتیلاعف  اب  ناشیا  ییانـشآ  طابترا و  رتشیب  . دوب مق  تایرـشن 

ات دز  یعیـسو  رایـسب  تاغیلبت  هب  تسد  میژر  دادرم 1332 ، ییاکیرما 28  ياـتدوک  رد  هاـش  يزوریپ  زا  سپ  ( 8 . ) دوب یناجنسفر  یمـشاه 
سابل ندیـشوپ  اهنامز ، نیا  رد  . دتفیب مدرم  مشچ  زا  تیناحور  ات  دـش  ماجنا  یمجحرپ  هنارهام و  تاغیلبت  دـنک . ادـج  مدرم  زا  ار  تیناحور 

هدـش اقلا  مدرم  نیب  رد  میژر  يوس  زا  هک  ییاهتناها  رایـسب و  ياهریقحت  اـب  دوب  يواـسم  راـک  نیا  هک  ارچ  دوب ، لکـشم  رایـسب  تیناـحور 
دهاش کیدزن  زا  ناوج ، هبلط  یلع ، دیـس  اقآ  . دنا هدرک  وگزاب  ار  اهتناها  نیا  زا  يدراوم  دوخ ، تارطاخ  رد  هرـس  سدق  ماما  ترـضح  . دوب
نینچ رد  . تفرگ یم  تروص  هعماـج  رد  ناـنآ  ندوـمن  يوزنم  نویناـحور و  هیحور  ندرکدرخ  يارب  هک  یتاـغیلبت  . دوـب ءوـس  تاـغیلبت  نیا 

رد يربـهر  مظعم  ماـقم  دـنداد . یم  ناـشن  دوـخ  زا  یگرزب  یگداتـسیا  تماقتـسا و  ناوـج ، ياـه  هـبلط  صوـصخب  نویناـحور ، یطیارش ،
نانآ و هب  نتفگ  کلتم  هیلقن ، لیاسو  طسوت  نویناحور  ندرکن  راوس  هلمج  زا  دنیامرف ، یم  هراشا  تاغیلبت  نیا  زا  یخرب  هب  دوخ ، تارطاخ 

سدق  ) ینیمخ ماما  ترضح  ( 9 . ) دـندرک یم  باسح  یناحور  مدـق  زا  دـش ، یم  رجنپ  دوب و  راوس  یناحور  کی  يا  هیلقن  هلیـسو  رد  رگا 
بالقنا تازرابم  عورـش  دـنیامرف . یم  هراشا  تاغیلبت  نیا  هب  تشذـگ ، نویناحور  هیملع و  ياه  هزوح  رب  هک  ییاهیتخـس  نایب  رد  زین  هرس )

داهج اوقت و  ملع و  زکرم  نیا  رد  يرگید  يروش  تساخ و  اپ  هب  هرس ) سدق   ) ماما ترـضح  يادن  اب  لاس 41  رد  مق  هیملع  هزوح  یمالسا 
هزوح اهنآ ، نیرتمهم  دـش و  لـقتنم  زین  ینید  عماـجم  هیملع و  ياـه  هزوح  ریاـس  هب  مق ، هیملع  هزوح  زا  هزراـبم  ماـیق و  يادـن  دـمآ . دـیدپ 

مق رد  هک  ییاـهتیلاعف  نمـض  دـندومن و  اـفیا  ار  یمیظع  هدـنزاس و  شقن  دروـم ، نیا  رد  يا  هنماـخ  یمظعلا  هللا  تیآ  دوـب . دهـشم  گرزب 
رتشیب و هچره  ناسارخ ، ياملع  ریاس  ياهتیلاعف  زا  هدافتسا  اب  دندیشوک  .و  دندومن تیوقت  دهـشم  بالط  املع و  اب  ار  دوخ  طابترا  دنتـشاد ،

ددـص رد  هحیال ، نیا  اب  هاش  میژر  . دـمآ شیپ  یتیالو »  یتلایا و  ياهنمجنا  هحیـال   » هلاـسم لاس 1341 ، رد  دـنیامن . زیهجت  ار  بـالط  رتهب ،
هحیال نیا  هیلع  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  ترـضح  . دوب مالـسا  هجیتن  رد  تیناحور و  هیملع و  ياـه  هزوح  رب  رگید  يا  هبرـض  ندروآ  دراو 

. دننک انشآ  میژر  دصاقم  هئطوت و  هب  تبسن  ار  مدرم  املع و  ابطخ ، ات  دنتـشون  تایالو  هب  ییاه  همان  هلمج  زا  دنداد ، ماجنا  يرثؤم  تامادقا 
هب ار  ثداوح  هدناوخارف و  هنحـص  هب  ار  مدرم  اهنآ  هداد و  رارق  روما  نایرج  رد  ار  املع  دنتـشاگن و  هک  ییاه  همان  رب  هوالع  ماما ، ترـضح 

عمجت درک و  دنهاوخ  توعد  مق  يارحـص  هب  ار  مدرم  دنکن ، وغل  ار  هحیال  نیا  رگا  هک  دندرک  دیدهت  ار  هاش  میژر  دندناسر ، اهنآ  یهاگآ 
یلع دیس  اقآ  . تشاداو بجعت  هب  مه  ار  ناتسود  یتح  هر ،)  ) ماما ترضح  دیدهت  راتفگ و  نیا  . دروآ دنهاوخ  دوجو  هب  ار  میژر  دض  میظع 

هک دوب  یـسک  رتمک  اهزور  نآ  دوب و  روآ  بجعت  ماما ، يراودـیما  همه  نیا  ام  دوخ  يارب  هک  دـننک  یم  لقن  دـندوب ، ماما  تمدـخ  رد  هک 
هزرابم لحارم  رد  ار  یفلتخم  ياهتیلاعف  مق ، رد  ماما  ترضح  مایق  تکرح و  زاغآ  رد  یلع ، دیـس  اقآ  ( 10 . ) دنک كرد  ار  ماما  يرگنرود 

ار دوخ  فیلکت  دنتشاد و  روضح  دش ، یم  رو  هلعش  یمالسا  بالقنا  هرارش  هزات  هک  اهزور  نآ  راوشد  ياه  هنحـص  رد  دنتفرگ و  هدهع  هب 
هیلع هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  يربهر  هب  هیملع  ياه  هزوح  تخـس  هزرابم  تیاهن ، رد  دـنداد . ماجنا  تعاجـش  صولخ و  لامک  اب 

ار هار  دیجم ، نآرق  هب  دنگوس  فذح  اب  تساوخ  یم  هک  میژر  دیماجنا و  هر )  ) ماما ترضح  يزوریپ  هب  یتیالو ، یتلایا و  ياهنمجنا  هحیال 
گنهامه مادـقا  کی  رد  اما  تسـشن ، بقع  دـش و  ماما  هب  رادافو  نویناحور  ماما و  ترـضح  مایق  راتفرگ  دزاـس ، راومه  نید  ياوزنا  يارب 

مالـسا و وـحم  رد  میژر  موـش  فادـها  لوـصا ، نیا  رد  . درک حرطم  هاـم 1342  يد  رد 19  ار  هناگـشش  حـیاول  اکیرما ، میژر  طسوت  هدـش 
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نمهب رد 6  هاش  . دـش ماجنا  هدـنبیرف  رهاظ  هب  ياهراعـش  شـشوپ  رد  تکلمم ، فلتخم  نوؤش  رد  لییارـسا  اکیرما و  تسد  رتشیب  ندرکزاب 
تیآ دوب ، ناضمر  كرابم  هام  کیدزن  نوچ  دندوب و  دهـشم  رد  یلع  دیـس  اقآ  اهزور ، نیا  رد  . تشاذگ مودنارفر  هب  ار  لوصا  نیا   1341
ماقم . دنداتسرف ماما  يارب  اقآ  یلع  خیشیاقآ  و  دمحم » دیـس   » ناشردارب ناشیا و  طسوت  ار  نآ  دنتـشون و  ماما  رـضحم  هب  يا  همان  ینالیم  هللا 

ار نارهت  دوب ، مودنارفر  حالطـصا  هب  زور  ینعی  نمهب ، زور 6  دنـسر ، یم  نارهت  هب  یتقو  هک  دـننک  یم  رکذ  ناشتارطاخ  رد  يربهر  مظعم 
هب اقآ  . دنا هدوب  میژر  دوخ  لماوع  زا  الامتحا  هک  دنداد  یم  يار  اهقودنـص  رـس  هک  دننیب  یم  ار  يا  هدـنکارپ  دارفا  . دـنبای یم  تولخ  الماک 

هرـسکی و  دـنوش ، یم  دراو  مق  هب  زور  نامه  دـنور و  یم  ورـسخ » رـصان   » نابایخ رد  عقاو  هرامعلا »  سمـش  ژاراگ   » هب ناشناهارمه  قاـفتا 
قفاوم و 4150 يار  رازه  دصشش  نویلیم و  جنپ  هک  درک  مالعا  یمرـش  یب  اب  هاش  ( 11 . ) دننک یم  میدقت  ار  همان  دنور و  یم  ماما  تمدـخ 

هماـنزور . تفگ کـیربت  هاـش  هب  اـکیرما ، تقو  روهمج  سیئر  يدـنک ، »  ناـج   » هلـصافالب . تسا هدـش  هتخیر  اهقودنـص  رد  فلاـخم  يار 
هشیر اشنم و  هنایـشان  تروص  نیدب  و  تسا »! هدرک  ادیپ  يرتبـسانم  طیارـش  اکیرما  کمک  تفایرد  يارب  ناریا  : » تشون زمیات » كرویوین  »

هار مودنارفر  حـیاول و  نیا  هیلع  یتارهاظت  مق ، رد  هلمج  زا  اهناتـسرهش ، نارهت و  رد  زور  نامه  رد  مدرم  . دومن اشفا  ار  هاش  هناگـشش  هحیال 
مالـسا و يارب  يرابرپ  هثداحرپ و  لاس  دیـسر ، هار  زا  لاس 1342  میهاوخ »! یمن  مودنارفر  مینآرق ، عبات  ام  : » دـنداد یم  راعـش  دـنتخادنا و 

رایـسب یمالـسا ، بالقنا  يارب  زین  نآ  هرمث  اـما  دوب ، میظع  رایـسب  لاـس ، نیا  ثداوح  یتخـس  جـنر و  تبیـصم ، هچرگا  . هیملع ياـه  هزوح 
. درادن دیع  لاسما  تیناحور ، هک  دندومرف  مالعا  یهلا ، عطاق و  يریگعـضوم  کی  رد  لاس 42  لیوحت  زا  شیپ  ماما  ترـضح  دوب . گرزب 

مه هک  دنریگ  یم  میمصت  هزوح ، یبالقنا  ناوج و  بالط  یلع و  دیس  اقآ  هرـس ،) سدق   ) ماما فرط  زا  یمومع  يازع  مالعا  لابند  هب  ( 12)
دادعت نآ ، رب  هوالع  . دنیامن بیغرت  یکشم  سابل  ندیشوپ  هب  ار  نویناحور  اه و  هبلط  ریاس  مه  و  دنشوپب ، هدرک و  هیهت  یکـشم  سابل  دوخ 

هدرک عامتجا  رهطم  نحـص  رد  هک  یمدرم  نایم  لاس ، لـیوحت  ماـگنه  دـندرک و  هیهت  میرادـن »  دـیع  اـم   » هک نیا  رب  ینبم  تکارت  يداـیز 
قداص ماما  ترـضح  تافو  تبـسانم  هب  هسردـم ، ای  دجـسم  رد  املع  زا  یخرب  دوخ و  لزنم  رد  ماما  نیدرورف ، زور 2  رد  دنتخیر . دـندوب ،

نآ رصع  . دنوش یمن  قفوم  هک  دنزیرب  مه  هب  ار  ماما  ترـضح  لزنم  هسلج  ات  دننک  یم  شالت  اهودنامک  . دندرک اپرب  یمـسارم  مالـسلا  هیلع 
رد ات  دندوب  هیضیف  هسردم  مزاع  بالط  یخرب  هارمه  هک  یلع  دیـس  اقآ  . دندرک هلمح  هیـضیف »   » هسردم هب  هدنام ، ماکان  ياهودنامک  زور ،
هک یلاح  رد  دنیآ ، یم  باتـش  اب  هک  دننیب  یم  ار  بالط  زا  یـضعب  مرح ، هچوک  رد  دـننک ، تکرـش  یناگیاپلگ »  هللا  تیآ   » هضور سلجم 
هک دوب  اج  نیا  تسا »! كانرطخ  دیورن ، : » دـننز یم  دایرف  اهنآ  . دـنرادن ابع  یـضعب  دـنا و  هنهرب  اپ  یـضعب  دـنرادن ، رـس  هب  همامع  یـضعب 

لزنم هب  ار  دوخ  باتـش  اب  . دنورب هر )  ) ماما ترـضح  لزنم  هب  دنریگ  یم  میمـصت  اذل  تسا ، هدش  هلمح  هیـضیف  هسردم  هب  دنوش  یم  هجوتم 
رد هک  رگید  نت  دنچ  اب  یلع  دیس  اقآ  . دنتـسه برغم  زامن  هدامآ  ماما  تسا و  زاب  لزنم  ینوریب  رد  هک  دننک  یم  هدهاشم  دنناسر و  یم  ماما 

لزنم هب  رگا  هک  دـننک ، يدنبرگنـس  ار  لزنم  فارطا  هنوگچ  دـننک و  تظفاـحم  لزنم  زا  هنوگچ  هک  دـننک  یم  وگتفگ  دـندوب ، ماـما  لزنم 
هدومرف هک  دنوش  یم  هجاوم  ماما  تفلاخم  اب  هک  دندنبب ، ار  لزنم  رد  ادتبا  دـنتفرگ  میمـصت  . دـنیامن تمواقم  هلباقم و  دـنناوتب ، دـش ، هلمح 

يارب اـهنآ  زا  دـنناوتب  اـت  دـننک  یم  هیهت  بوچ  يرادـقم  میآ ». یم  نوریب  هناـخ  زا  دـیدنبب ، ار  رد  رگا  . دـیدنبب دـیرادن  قـح  ار  رد   » دـندوب
يروط هب  دننک ، یم  رپ  ار  ناشیا  فارطا  اه  هبلط  دـنور و  یم  قاتا  هب  ماما  دوش ، یم  مامت  ماما  زامن  انثا ، نیمه  رد  . دـننک هدافتـسا  تمواقم 

رد ام  دیسرتن ! دیتسه ، یندنام  امش  دنتسه و  ینتفر  اهنیا  : » دنیامرف یم  دننک و  یم  تبحص  ماما  . دنتـسیا یم  قاتا  رد  مد  یلع ، دیـس  اقآ  هک 
جراخ رهش  زا  دوز  حبـص  میدوب  روبجم  . مینامب میتسناوت  یمن  رهـش  رد  هک  تشذگ  ام  رب  ییاهزور  میا . هدید  ار  نیا  زا  رتدب  وا ، ردپ  نامز 

ار اه  همامع  دـندرک ، یم  تیذا  دـنتفرگ ، یم  ار  ام  نوچ  میدـمآ ، یم  هسردـم  هب  بش  و  دوب ، رهـش  نوریب  رد  ام  هثحابم  هعلاطم و  میوش و 
زا هک  دـنروآ  یم  ار  هلاس  هدزناپ  هدراهچ ، رـسپ  کی  هر ،)  ) ماما ياهتبحـص  يانثا  رد  هک  دـننک  یم  فیرعت  یلع  دیـس  اقآ  دنتـشاد ». یمرب 

يادص اب  رفن  کی  دندرک ، شدراو  هک  رد  زا  . دندوب هدنک  شنت  زا  ابق  هدش و  هتفوک  شندب  هک  دـندوب ، هتخادـنا  هیـضیف  هسردـم  ماب  تشپ 
رتکد وا  يارب  دنناباوخب و  ار  وا  هک  دنداد  روتـسد  هدـش و  بلقنم  ماما  دـنا »! هتخادـنا  ماب  تشپ  زا  ار  نیا  اقآ ، : » تفگ هیرگ  لاح  اب  دـنلب و 
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اما . دـننک تظافح  زیزع  دوجو  نآ  زا  دـننامب و  ماما  لزنم  رد  بش  ات  دـندش  هدامآ  بالط  زا  يرگید  هورگ  ناـشیا و  لاـحره ، هب  . دـنروایب
ترضح بش  نآ  ياهتبحص  . دننک یم  كرت  ار  لزنم  راچان  دنامب ». اج  نیا  یسک  متسین  یـضار  : » دنا هدومرف  ماما  هک  دندروآ  ربخ  هرابکی 

مادـقا دروآ . دوجو  هب  نانآ  رد  ریذـپان  فصو  یتماهـش  تعاجـش و  تلاح  کی  دودز و  بالط  همه  دوجو  زا  ار  بعر  تلاـح  هر )  ) ماـما
هاش : » دندومرف ماما  ترـضح  همان ، نیا  رد  . تشاد ییازـسب  ریثات  تشحو  وج  نتـسکش  رد  نارهت ، ياملع  هب  همان  رودـص  رد  ماما  ترـضح 
زا یعیـسو  حطـس  رد  يروف  همان  نیا  تلاسر و »... راثآ  مدـه  ینعی  یتسود  هاش  یـشک ، مدآ  ینعی  یتسود  هاـش  يرگتراـغ ، ینعی  یتسود 

ترـضح ياوتف  هک  دننک  یم  فیرعت  یلع  دیـس  اقآ  تسکـش . دوب ، هاگتـسد  رظن  دروم  هک  ار  بعر  وج  و  داتفا ، رثؤم  دش و  شخپ  روشک 
تخادـنا و هار  ییاـغوغ  دوب و  یبـیجع  تکرح  غلب ، »  اـم  غـلب  وـلو  تسا ، بجاو  قیاـقح  راـهظا  مارح و  هیقت   » هک نیا  رب  ینبم  هر )  ) ماـما

عورـش زور  نیلوا  . دوب هیـضیف  هسردم  هب  نتفر  دندرک ، ماما  هک  يرگید  مهم  راک  . تفرگ ار  اهیراکایر  یخرب  هناراکـشزاس و  راکفا  يولج 
هیضیف هثداح  يادهش  يارب  مور و  یم  هیضیف  هسردم  هب  سرد ، زا  سپ  هک  دندرک  مالعا  ینارنخس  نمض  ماما  هیضیف ، هثداح  زا  سپ  سرد 

دوش و یم  یتبیصم  رکذ  اج  نآ  رد  . دنوش یم  هسردم  دراو  دنریگ و  یم  رارق  هر )  ) ماما ترـضح  رانک  رد  یلع  دیـس  اقآ  . مناوخ یم  هحتاف 
ترـضح دیآ . یمرد  بالط  هاگیاپ  تروص  هب  هیـضیف  هسردم  هرابود  دـنوش و  یم  جراخ  بالط  ریاس  هارمه  هسردـم  زا  ماما  نآ ، زا  سپ 

دوب کیدزن  مرحم  هک  اج  نآ  زا  و  دندرک ، ینایاش  هدافتسا  ناریا  تلم  هب  یناسر  عالطا  يرگنـشور و  يارب  هیـضیف ، هسردم  هثداح  زا  ماما 
یط ماـما  . دـمآ لـمع  هب  هاـش  میژر  ياـهتیانج  يرگاـشفا  يارب  یلـصفم  يزیر  هماـنرب  تشاد ، یبـیجع  داـقتعا  گرزب  هاـم  نیا  هـب  ماـما  و 

حرطم يولهپ  میژر  ییاوسر  دنـس  ناونع  هب  مدرم  يارب  ار  هیـضیف  بیجع  هثداح  ات  دـندرک  توعد  ار  اهیربنم  الـضف و  اـملع و  يدومنهر ،
و یمق »   » ياقآ ینالیم ، »   » ياقآ يارب  مایپ  هس  دننک و  يرفس  دهشم  هب  ات  دنهاوخ  یم  یلع  دیس  اقآ  زا  ینیمخ ، ماما  ترضح  ( 13 . ) دننک

یم دهشم  ياملع  هب  ار  مالسا  يارب  رطخ  مالعا  روشک و  تسایـس  داصتقا و  رد  مسینویهـص  روضح  هرابرد  لوا  مایپ  . دنربب دهـشم » ياملع  »
دنناوخب و هیضیف  هضور  ربانم ، رد  مرحم ، متفه  زور  زا  دنیوگب  اهیربنم  هب  ات  دندوب  هتساوخ  یمق ، ینالیم و  نایاقآ  هب  همان  رد  ماما  دنناسر .

یبوخب تلاسر  نیا  ( 14 . ) دـنریذپ یم  ار  ماما  همانرب  یمق  ياقآ  . دـننکارجا ار  همانرب  نیا  اهتایه  ینز و  هنیـس  ياه  هتـسد  همه  مهن ، زور  زا 
زا ییاه  هشوگ  رفـس ، نیا  رد  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  دوش . ناسارخ  ناتـسا  رد  تازرابم  دـیدشت  بجوم  تسناوت  اهمایپ  دـش و  ماـجنا 

دهعتم ناتـسود  زا  دنچ  ینت  اب  سپـس  دندیـشاپ . ار  مایق  رذب  اج  همه  دندناوخ و  مدرم  يارب  ربنم  يور  هار ، نیب  ياهرهـش  رد  ار  اهمایپ  نیا 
زور و لئاسم  لاس ، نآ  مرحم  متفه  زور  زا  دندوب ، هدومرف  نیعم  ماما  هک  یبیترت  هب  دننک و  رفس  ناتسا  فلتخم  ياهرهش  هب  دنتشاذگ  رارق 
زا سپ  هک  دوب  تلع  نادب  نیا  و  دنهد ، حرـش  مدرم  يارب  ار  میژر  یناهنپ  ياه  هشقن  هیـضیف و  هسردم  هلاسم  یعامتجا ، یـسایس و  عاضوا 

هیـضیف رد  هک  يا  هعجاف  تیناحور و  املع ، مالـسا ، اب  وا  تیدـض  و  هاش ، یبالق  مودـنارفر  يایاضق  یتیالو و  یتلاـیا و  ياـهنمجنا  ناـیرج 
، لاس نآ  مرحم  دـمآ . یم  دـیدپ  یهاشمتـس ، میژر  هیلع  یمومع  مایق  کـی  يارب  هنیمز  لاـس 42 ، زورون  یمومع  يازع  زین  دروآ و  دـیدپ 
ات لوا  ياهزور  هک  دـش  يزیر  همانرب  دـندرک و  هدافتـسا  نآ  زا  وحن  نیرتهب  هب  تیناحور ، ماـما و  اذـل  دروآ ، دوجو  هب  ار  تیعقوم  نیرتهب 
ات دوش  نایب  مدرم  يارب  تحارـص  تیاهن  اب  قیاقح  یـساسا و  بلاطم  مرحم  متفه  زور  زا  دوش . ناـیب  یلوصا  یلک و  بلاـطم  مرحم ، مشش 

زکرم هک  دش  دنجریب »  » رهش یلع ، دیس  اقآ  ناوج ، یناحور  مهس  ددرگ . راکشآ  مدرم  يارب  یبلط  حالـصا  باقن  سپ  زا  هاش  روفنم  هرهچ 
زا دنجریب ، هب  دورو  زا  سپ  يا  هنماخ  یلع  دیـس  اقآ  دوب . تقو  ریزو  تسخن  ملع ، »  هللا  دسا   » لویت حالطـصا  هب  میژر و  هرطیـس  تردق و 
رد يریثک  تیعمج  هک  مرحم  متفه  زور  ناشیا  . دـننک یم  زاغآ  ار  تضهن  مدرم ، هب  ندیـشخب  یهاگآ  اب  دـنور و  یم  ربنم  مرحم  موس  زور 

. دننک یم  هیرگ  یبیجع  روط  هب  مدرم  هدومرف و  نایب  اریگ  ینایب  روشرپ و  یلاح  اب  ار  هیضیف  هسردم  يایاضق  دندوب ، هدرک  تکرـش  سلجم 
زین اج  نآ  دنیآ و  یم  یمیظع  تیعمج  دوب ، یصخش  لزنم  رد  هک  يرگید  سلجم  رد  ادرف  حبص  دنک و  یم  ادص  یلیخ  رهـش  رد  ربنم  نیا 
زور حبص  دندوب . هدرک  ادیپ  یـصاخ  یگدامآ  مدرم  دوب و  هدش  بلقنم  تدشب  زور  ود  نیا  رد  دنجریب  رهـش  دوش . یم  حرطم  زور  لیاسم 

اب . دنوش یم  نارگن  تدشب  میژر  لماوع  هک  دوش  یم  يا  هنوگ  هب  عاضوا  دنور و  یم  یغاد  ربنم  يا  هنماخ  یلع  دیس  ياقآ  اعوسات ، »  » مهن
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و دننک ، یم  ریگتـسد  ار  ناشیا  تشحو ، تدش  زا  یلو  دندرک ، یمن  ریگتـسد  ار  نویناحور  الومعم  اروشاع  اعوسات و  ياهزور  رد  هک  نیا 
ار رـسدرد  نیرتشیب  نارهت ، زا  سپ  دهـشم  لاس ، نآ  مرحم  رد  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  اهمایپ  اهتیلاعف و  نیا  راثآ  دوب . اقآ  تشادزاـب  نیلوا  نیا 

مدرم مایق  رد  یساسا  شقن  دوخ  دوب و  اهمایپ  نآ  لوسر  هک  يا  هنماخ  ياقآ  ترـضح  اب  توغاط  تلع ، نیمه  هب  .و  درک مهارف  میژر  يارب 
هب ار  ناشیا  ادـتبا  ینعی  دوش ، يراتفر  هنوگ  نیا  نویناحور  اب  تشادـن  هقباس  عقوم ، نآ  اـت  هک  درک  دروخرب  یتنوشخ  تدـش و  اـب  تشاد ،
هک دـننک  یم  مه  دـیدهت  . دـشاب مورحم  مه  نادـنز  هیلوا  لیاسو  زا  یتح  هک  دـنرب  یم  نابژد  رد  هبورخم  ینادـنز  هب  اج  نآ  زا  كاواـس و 

تیآ ترضح  دنشارت . یم  ار  ناشیا  نساحم  نیشام ، اب  دوش و  یم  ضوع  ناشمیمصت  دعب  یلو  دیـشارت ! ! دنهاوخ  کشخ  ار  ناشیا  شیر 
دایز راشف  هب  ناشتروص  تسوپ  ات  دندیشک  یم  تسد  اب  ار  دوخ  شیر  دهـشم ، هب  دنجریب »  » هار نیب  رد  هک  دننک  یم  فیرعت  يا  هنماخ  هللا 

دنرب و یم  یگرزب  قاتا  هب  ار  ناشیا  دنـسر ، یم  دهـشم  هب  یتقو  . دـنیامن لمحت  ار  نآ  درد  دـنناوتب  دندیـشارت ، کشخ  رگا  ات  دـنک  تداع 
اقآ تروص  يور  ار  نیشام  یتقو  دنوش و  یم  لاحـشوخ  ناشیا  . دروآ یم  نوریب  ار  شارت  نیـشام  غیت ، ياج  هب  اما  دوش ، یم  دراو  یناملس 
زا ندـش  تحاراـن  ياـج  هب  ناـشیا  ارچ  هک  دـنک  یم  بجعت  یناملـس  هک  يروط  هب  دـننک ، یم  هدـنخ  هب  عورـش  راـیتخا  یب  دـنراذگ ، یم 
هب مادک  ره  دنراذگ  یم  رارق  ناتسود  اب  هتخادرپ و  هزرابم  هب  هرابود  نادنز ، زا  يدازآ  زا  سپ  ( 15 . ) دنتسه لاحشوخ  تروص ، ندیشارت 

ترضح تشادزاب  دادرخ و  زا 15  سپ  مه  نآ  یعمج ، هتـسد  تکرح  اهرفـس و  نیا  دـننک . اشفا  ار  قیاقح  دـنورب و  روشک  زا  هطقن  کـی 
سکع اذل  درک ، هدزتشحو  لصاتسم و  ار  میژر  تفرگ ، یم  رب  رد  ار  اهاتـسور  اهرهـش و  رتشیب  هک  نآ  هنماد  دوب و  دنمـشزرا  رایـسب  ماما ،

رد هرـس ) سدـق   ) ینیمخ ماما  دوب ، هاش  یبالق  مدـنارفر  درگلاس  نمهب و  اب  فداـصم  هک  لاس 42  ناضمر  هام  داد . ناشن  يدـیدش  لـمعلا 
هب مدرم ، هب  نداد  یهاگآ  يارب  دـنتخادرپ و  راک  هب  ماما ، کیدزن  نادرگاش  صوصخب  تیناـحور و  ناـشیا ، باـیغ  رد  اـما  دـندوب ، سبح 

سپس دنزادرپ و  یم  زرابم  دارفا  بالط و  املع ، اب  هرکاذم  رادید و  ینارنخس ، هب  يزور  هس  ود ، نامرک »   » رد ناشیا  دنتفر . روشک  فارطا 
هک ناضمر  مهدزناش  بش  . دوش یم  مدرم  يوس  زا  یبوخ  لابقتـسا  دنور و  یم  ربنم  عماج  دجـسم  رد  نادهاز ، رد  دنور . یم  نادهاز »   » هب

نامه هک  دننک  یم  حرطم  ار  لئاسم  تحارصب  و  هدرک ، داریا  يروشرپ  غاد و  ینارنخس  دوب ، مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  دلوت 
هام ود  دودح  دنهد و  یم  لیوحت  هعلق »  لزق   » نادنز هب  ار  ناشیا  دنوش . یم  هداتـسرف  نارهت  هب  امیپاوه  اب  ریگتـسد و  كاواس ، طسوت  بش 
یم مق  هب  نادنز  زا  يدازآ  زا  سپ  دوب . دیدش  ياه  هجنکـش  نیهوت و  اب  هارمه  يدارفنا و  تروص  هب  یتدم  هک  دشک  یم  لوط  نادنز  نیا 

. دنزادرپ یم  هرکاذم  هب  یفخم  یتالیکشت  داجیا  هرابرد  هداد و  لیکـشت  يا  هسلج  تیناحور ، زا  رگید  رفن  هد  هارمه  هل  مظعم  مق  رد  . دنور
نیا لاـس 43  رد  . دوـب ماـما  طـخ  تهج و  رد  مدرم  سپـس  مق و  هیملع  هزوـح  ياـهتیلاعف  هیلک  ندرک  لکـشتم  تالیکـشت ، نـیا  زا  فدـه 

یناجنسفر یمشاه   » ياقآ اب  نارهت  رد  . دنوش یم  يراوتم  لاس  کی  دودح  دنزیرگ و  یم  نارهت  هب  یلع ، دیس  اقآ  دور و  یم  ول  تالیکشت 
هل مظعم  تعاجش  هدنهدناشن  هک  ناشیا  مادقا  نیلوا  يدازآ ، زا  سپ  نیا ، دوجو  اب  دندرگ . یم  زاب  دهشم  هب  سپس  دنوش و  یم  هناخ  مه  « 

یلیخ ناشیا  اب  رادید ، نیا  رد  ماما  . دـشاب یم  دوب ، ناشیا  هنامرتحم ! ! نادـنز  هک  هیرطیق ، »   » رد عقاو  یلزنم  رد  ماما  رادـید  هب  نتفر  تسا ،
نوریب ناشنت  زا  یگتسخ  دنتسیرگ و  يداش  زا  هک  يروط  هب  دنک ، یم  هدز  قوذ  ار  یلع  دیـس  اقآ  ربهر ، ادتقم و  رادید  . دننک یم  تفطالم 
تلود تقو  نـالوؤسم  هب  هماـن  نتـشون  هلمج  زا  . تفاـی همادا  فلتخم  ياـهتروص  هب  ناوج  یلع  دیـس  اـقآ  یتازراـبم  ياـهتیلاعف  ( 16 . ) دش

اقآ دـییامرف . یم  هظحالم  تسویپ  رد  تسا ، هدـش  هتـشون  ادـیوه  ریزو ، تسخن  هب  هک  نآ  هنومن  هک  دوب ، نازرابم  ریاس  اب  هارمه  توغاط ،
هیصوت مغر  هب  هل ، مظعم  تشگزاب  لیلد  . دندرگ یم  زاب  دهشم  هب  لاس 43  رد  درذگ ، یم  شکرابم  نس  زا  لاس  کنیا 25  هک  یلع ، دیس 

مظعم ماقم  . دوب ناشراوگرزب  ردپ  يرامیب  سدقم ، رهـش  نیا  رد  لیـصحت  ناشخرد  هیتآ  مق و  رد  ندـنام  رب  ینبم  ناتـسود  دـیتاسا و  ياه 
یم میمـصت  نیا  لصاح  تسا ، هدومرف  تیانع  ناشیا  هب  یگدـنز  رد  لاعتم  يادـخ  هک  ار  یتاقیفوت  ماـمت  هلاـسم ، نیا  ناـیب  نمـض  يربهر 

هرطاخ هب  . دـنا هداد  رارق  دوخ  رظن  دـم  داعبا  همه  رد  ار  تیـالو  زا  يوریپ  هک  یناـسک  یماـمت  يارب  تسا  گرزب  سرد  کـی  نیا  دـنناد و 
یتاـقیفوت يا  هنیمز  ره  رد  دوخ  یگدـنز  رد  رگا  هدـنب  منک . لـقن  امـش  يارب  مدوخ  زا  ار  یبـلطم  نم  تسین  دـب  مینک : یم  هجوت  هل  مظعم 
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. دشاب ما ، هدرک  منیدلاو  زا  یکی  هب  نم  هک  یکین  راک  کی  زا  دیاب  تاقیفوت  نیا  هک  دسر  یم  مرظن  هب  منک ، یم  هبـساحم  یتقو  ما ، هتـشاد 
ناسنا مشچ  هک  مشچ ، بآ  يرامیب  هب  دوب ) يا  هلاـس  درم 70  هک   ) شتوف زا  لبق  لاس  دنچ  تسیب و  ابیرقت  يریپ ، نینـس  رد  مردـپ  موحرم 
ناشیا هک  دـش  نشور  نیا  تشون ، یم  ام  يارب  ناشیا  هک  ییاـه  هماـن  رد  اجیردـت  . مدوب مق  رد  تقو  نآ  هدـنب  . دـش راـچد  دوش ، یم  اـنیبان 

لیصحت يارب  دعب  مدرک و  هعجارم  رتکد  هب  يردق  تسا . رتکد  جاتحم  ناشیا  مشچ  مدید  مدمآ و  دهشم  هب  نم  . دنیب یمن  تسرد  شمشچ 
مدرک و یگدیـسر  ناشیا  هب  یمک  متفر و  دهـشم  هب  اددـجم  نم  دـش و  لیطعت  مایا  زاب  . مدوب مق  نکاـس  لـبق  زا  نم  نوچ  متـشگرب ، مق  هب 

نوچ مروایب ، نارهت  هب  ار  ناشیا  مدـش  راـچان  نم  هک  دوب  لاس 43  رد  . درک یمن  یتفرشیپ  هجلاعم  . متـشگرب مق  هب  تالیـصحت  يارب  هرابود 
هعجارم هک  رتکد  دـنچ  هب  . درک دـنهاوخ  بوخ  ار  ناشیا  مشچ  نارهت ، ياـهرتکد  هک  مدوب  راودـیما  . داد یمن  باوج  دهـشم  رد  تاـجلاعم 

، لاس هس  ود ، زا  دـعب  هتبلا  تسین ». حالـصا  لباق  هجلاعم و  لباق  هدـش و  بویعم  ناشیا  مشچ  ود  ره  : » دـنتفگ . دـندرک سویام  ار  ام  مدرک ،
هار میتفرگ و  یم  ار  ناشتـسد  دیاب  دید و  یمن  اقلطم  نامز  نآ  رد  اما  . دید یم  ناشمـشچ  مه  رمع  رخآ  ات  دش و  هجلاعم  ناشیا  مشچ  کی 

هناـخ رد  يا  هشوگ  دوب  روبجم  ناـشیا  مدـمآ ، یم  مق  هب  مدرک و  یم  اـهر  ار  مردـپ  رگا  . دوـب هدـش  تسرد  هصغ  نم  يارب  اذـل  . میدرب یم 
، تشاد یصوصخب  سنا  کی  مه  نم  اب  ناشیا  . دوب تخس  یلیخ  نم ، يارب  نیا  دوبن و  يراک  چیه  ترـشاعم و  هعلاطم و  هب  رداق  دنیـشنب و 

ناشیا دزن  یتقو  هدـنب  . دورب رتکد  هب  نارگید  اب  هک  دوبن  ناسآ  شیارب  تفر و  یم  رتکد  نم  اب  . تشادـن سنا  ردـق  نیا  رگید  ياـهردارب  اـب 
ار تصرف  نیا  رگید  ياـهردارب  دوـب ، سوناـم  نم  اـب  ور  نیا  زا  و  میدرک ، یم  یملع  ثحب  مـه  اـب  مدـناوخ و  یم  باـتک  ناـشیارب  مدوـب ،
هب ناشیا  مورب ، مق  هب  مدرگرب و  مدوخ  منک و  اهر  اهنت  دهـشم  رد  ار  ناشیا  رگا  هک  مدرک  ساسحا  نم  لاحره ، هب  دش . یمن  ای  دنتـشادن و 

فرط زا  . دوب راوگان  یلیخ  مه  نم  يارب  . دوب تخـس  رایـسب  ناشیا  يارب  هلاسم  نیا  و  دوش ، یم  لیدـبت  هداتفا  راک  زا  لطعم و  دوجوم  کی 
هتفرگ سنا  مق  اب  هک  اریز  دوب ، لمحت  لـباق  ریغ  نم  يارب  مه  نیا  مرادرب ، تسد  مق  زا  منک و  یهارمه  ار  ناـشیا  متـساوخ  یم  رگا  رگید ،

زا یـضعب  صوصخب  متـشاد -  نامز  نآ  زا  نم  هک  يدـیتاسا  موشن . جراخ  مق  زا  منامب و  مق  رد  رمع  رخآ  اـت  مدوب  هتفرگ  میمـصت  مدوب و 
یلیخ مه  نم  دوخ  . یـشاب دـیفم  هدـنیآ  يارب  هک  تسا  نکمم  ینامب ، مق  رد  وت  رگا  دـنتفگ  یم  . مورن مق  زا  نم  هک  دنتـشاد  رارـصا  اهنآ - 
هدمآ نارهت  هب  ناشیا  هجلاعم ي  يارب  ام  هک  دوب  یتاقوا  رد  هلاسم  نیا  . مدوب هدرک  ریگ  یهار  ود  کی  رس  رب  . منامب مق  رد  هک  مدوب  هتـسبلد 

هب بارطـضا  ینارگن و  دیدرت و  لاح  رد  ادیدش  مدوب و  تحاران  یلیخ  زور  کی  مدنارذگ . دیدرت  لاح  رد  نم  ار  یتخـس  ياهزور  . میدوب
تخس یلیخ  میارب  نوچ  اما  . مدرگرب مق  هب  مراذگب و  اج  نآ  رد  مربب و  دهشم  ار  ناشیا  هک  دوب  نیا  رب  رتشیب  نم  میمصت  هتبلا  . مدرب یم  رس 

. دوب یتفرعم  اب  مدآ  انعم و  لها  درم  . متفر تشاد ، یلزنم  نارهت  دابآ  نسح  هارراهچ  نیمه  رد  هک  مناتسود  زا  یکی  غارس  هب  دوب ، راوگان  و 
هب نم  هک  دوب  یناتسبات  رصع  هلب ». : » تفگ میایب »  امـش  شیپ  نم  هک  دیراد  تقو  امـش  : » متفگ مدرک و  نفلت  هدش ، گنت  ملد  یلیخ  مدید 

مناوت یمن  یفرط  زا  تسا ، نیمه  مه  نم  یتحاراـن  تلع  متحاراـن و  هتفرگ و  ملد  یلیخ  نم  هک  متفگ  . متفگ ار  هیـضق  متفر و  ناـشیا  لزنم 
مق رد  ار  مترخآ  ایند و  نم  منک ، یهارمه  ار  مردپ  دشاب  انب  رگا  مه  یفرط  زا  . تسا تخـس  میارب  مراذگب ، اهنت  انیبان  مشچ  نیا  اب  ار  مردـپ 
مق رد  نم  ترخآ  اـیند و  . تسا مق  رد  نم  ترخآ  مشاـب ، مه  ترخآ  لـها  رگا  تسا ، مق  رد  نم  ياـیند  مشاـب ، اـیند  لـها  رگا  مـنیب و  یم 

يراک کی  ایب  امـش  : » تفگ درک و  يرـصتخم  لمات  کی  منامب . دهـشم  رد  مورب و  مردـپ  اب  هک  مرذـگب  مترخآ  ایند و  زا  دـیاب  نم  تسا .
کی نم  دـنک ». لقتنم  دهـشم  هب  مق  زا  دـناوت  یم  ار  وت  ترخآ  اـیند و  ادـخ  . ناـمب دهـشم  رد  ورب  شکب و  تسد  مق  زا  ادـخ  يارب  نکب و 

رد رگا  . تسا مق  رد  نم  ترخآ  ایند و  مدرک  یم  روصت  نم  . دنک هلماعم  ادخ  اب  دناوت  یم  ناسنا  تسا ، یفرح  بجع  مدـید  مدرک و  یلمات 
الصا . متشاد هقالع  متشاد ، مق  رد  هک  يا  هرجح  نآ  هب  مه  و  متشاد ، هقالع  مق  هزوح ي  هب  مه  متشاد ، هقالع  مق  رهش  هب  مه  مدنام ، یم  مق 

هب ار  ردـپ  ادـخ  رطاخ  يارب  تسا و  یبوخ  فرح  نیا  مدـید  تسا . مق  رد  نم  ترخآ  اـیند و  هک  دوب  نیا  مروصت  مدـنک و  یمن  لد  مق  زا 
میمـصت درواـیب . دهـشم  هب  مق  زا  ار  نم  ترخآ  اـیند و  دـناوت  یم  درک ، هدارا  رگا  مه  لاـعتم  يادـخ  . مناـم یم  شیولهپ  مرب و  یم  دهـشم 

شاشب و لاح  اـب  متفرگ و  میمـصت  هظحل  ناـمه  مدـش و  تحار  ـالماک  ینعی  مدـش ، ور  نآ  هب  ور  نیا  زا  ناـهگان  دـش و  زاـب  ملد  متفرگ ،
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میمصت نم  هلب  : » متفگ . مشاشب نم  هک  دندرک  بجعت  متحاران ، تسا  يزور  دنچ  نم  هک  دندوب  هدید  نم  نیدلاو  . مدمآ لزنم  هب  یگدوسآ 
هب . مشکب تسد  مق  زا  نم  هک  دنتـسناد  یم  يدیعب  رما  ار  میمـصت  نیا  سب  زا  دش ، یمن  ناشرواب  لوا  مه  اهنآ  میایب ». دهـشم  هب  هک  متفرگ 

یقیفوت یگدـنز  رد  هدـنب  رگا  . متفر دوخ  هفیظو ي  راک و  لابند  هب  لاـحره ، هب  . داد اـم  هب  يداـیز  تاـقیفوت  لاـعتم  يادـخ  متفر و  دهـشم 
هک نیا  يارب  متفگ  ار  هیـضق  نیا  . ما هداد  ماجنا  مردام  ردپ و  هب  هکلب  ردپ ، هب  هک  تسا  يرب  نامه  زا  یـشان  هک  تسا  نیا  مداقتعا  متـشاد ،
رد زرابم ، لضاف و  ناوج ، یناحور  یلع ، دیـس  اقآ  لاحره ، هب  ( 17 . ) تسا مهم  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ردقچ  هلاسم  هک  دینکب  هجوت  امش 

. دندش لوغشم  یبالقنا  عاجش و  هاگآ ، نادرگاش  تیبرت  هزرابم و  سیردت و  هب  هزوح ، یلاع  ياهسرد  رد  لیـصحت  همادا  رانک  رد  دهـشم ،
اب ریگتسد و  ار  ترضح  نآ  هدرب و  هلمح  ماما  لزنم  هب  هنابـش  يولهپ ، دساف  میژر  لاس 43  نابآ  رد 13  هک  دندوب  دهشم  رد  یلع  دیس  اقآ 
زا يدـیدج  هلحرم  کی  زاغآرـس  هثداح ، نیا  . دـندرک دـیعبت  قارع  دـعب  هیکرت و  هب  نارهت  زا  ار  ناـشیا  یماـظن ،  C -130 يامیپاوه کی 

تارطاخ رد  دـندش ، دـیعبت  هدوبر و  ماما  هک  زور  نآ  رد  ار  ناشدوخ  هلمج  زا  دهـشم و  ياملع  تکرح  يربهر ، مظعم  ماقم  . تسا هزراـبم 
لدابت هثداح  هرابرد  ات  دیدرگ  لیکشت  دهـشم  رد  املع  زا  یگرزب  عامتجا  دش ، دیعبت  هیکرت  هب  ماما  هک  زور  نآ  رد  . دننک یم  فیرعت  دوخ 

ود یکی ، تدم  يارب  تعامج ، ياهزامن  همه  الوا ، هک  دوش  یم  نیا  رب  میمـصت  سلجم ، نآ  رد  . دنـشیدنیب يریبدـت  نآ  يارب  هدرک و  رظن 
تـشگزا هلمج  زا  ییاه ، هتـساوخ  هدـش و  نصحتم  داشرهوگ »  » دجـسم رد  املع  همه  دوز ، حبـص  زور ، نآ  يادرف  ایناث ، . دوش لیطعت  زور 

دنوش یم  علطم  داشرهوگ ، دجسم  هب  تمیزع  هار  رد  یلع  دیس  اقآ  حبص ، ادرف  . دننک حرطم  ار  نهیم  هب  هرس ) سدق   ) ینیمخ ماما  ترـضح 
دننک یم  هظحالم  تکرح و  دجسم  فرط  هب  ناشیا  نیا ، دوجو  اب  . تسا هدش  هلباقم  هدامآ  هتسب و  ار  دجسم  هب  يدورو  ياه  هار  سیلپ  هک 

رب ( 18 . ) دوش یم  یفتنم  نصحت  هییـضق  اذل  دنوش ، یم  داشرهوگ  دجـسم  هب  دارفا  ندـش  کیدزن  عنام  نارومام  هتـشاد و  تحـص  ربخ  هک 
« داشرهوگ  » دجـسم رد  ار  مدرم  املع و  عامتجا  تسناوت  هاش  میژر  یتینما ، یماظن و  ياهورین  يریگـشیپ  اب  هچ  رگا  دـش  ام  روصت  فـالخ 

يربهر مظعم  ماقم  . دنداد همادا  ار  بالقنا  تکرح  دنتـشاذگن و  بقع  هب  یمدق  املع  تیناحور و  یبالقنا و  رـصانع  نکیل  دراذـگب ، میقع 
زا یگرزب  عامتجا  زور ، دـنچ  زا  سپ  هک  دـنیامرف  یم  لقن  هدرک ، هراشا  ینالیم »  هللا  تیآ   » لزنم گرزب  عامتجا  هب  دوخ  هرطاخ  همادا  رد 
نآ رد  هک  دـش  یم  هداد  لامتحا  . دوبن مولعم  هسلج  عوضوم  . دوش یم  لیکـشت  ناشیا  لزنم  رد  ینـالیم ، هللا  تیآ  توعد  هب  دهـشم  ياـملع 

، یبالقنا بالط  یضعب  یلع و  دیـس  اقآ  . دننک تبحـص  نآ  ندوب  هدیاف  یب  هزرابم و  ندوبن  ریذپ  ناکما  دروم  رد  ینالیم  هللا  تیآ  سلجم ،
دروم لامتحا  دـنور و  یم  صاوخ -  نیب  بوبحم  زراـبم و  گرزب و  ياـملع  زا  ینیوزق - »  یبتجم  خیـش  اـقآ   » موحرم دزن  هسلج ، زا  شیپ 

اب ار  دوخ  تفلاخم  یبتجم  خیـش  اقآ  دـندز ، یفرح  نینچ  ینالیم  هللا  تیآ  رگا  هک  دوش  یم  رارق  . دـنراذگ یم  نایم  رد  ناشیا  اـب  ار  هراـشا 
همان ینالیم  هللا  تیآ  روصت ، فالخرب  نکل  . دننک کمک  ار  وا  سلجم  فارطا  زا  رگید ، بالط  یلع و  دیس  اقآ  دنیامن و  مالعا  فرح  نیا 

يولهپ یتوغاط  میژر  اب  هزرابم  هب  نآ  رد  هک  دننک  یم  حرطم  عمج  نآ  رد  دـندوب ، هتـشون  هیکرت  دـصقم  هب  ماما  ترـضح  يارب  هک  ار  يا 
هزات حور  دوش و  یم  ماما  وریپ  یبالقنا و  بالط  یلع و  دیس  اقآ  یلاحشوخ  ثعاب  مکحم ، يوق و  ياوتحم  نآ  اب  همان  نیا  . دوب هدش  دیکات 

، املع زا  یهورگ  اب  هارمه  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ( 19 . ) دوش یم  هنایفخم  ینیمز و  ریز  تاکرح  زاغآ  ببس  دمد و  یم  نازرابم  دبلاک  رد  يا 
ناریا هب  ماما  ترضح  تشگزاب  ناهاوخ  رامش ، یب  ياهملظ  يرامشرب  نمض  هاش ، میژر  ریزو  تسخن  ادیوه ، »  » هب يا  هداشگرـس  همان  رد 

طـسوت راب  نیدنچ  اهلاس  نیا  رد  . دـبای یم  همادا   43 ياهلاس 49 - رد  یلع  دیـس  اقآ  زرابم ، یناحور  هزرابم  یـسیردت و  ياهتیلاعف  دـندش .
باتک همجرت  . دبای یم  موادت  نانچمه  ناشیا  هزرابم  اما  ددرگ ، یم  لیطعت  ناشیا  سرد  تاسلج  دنوش و  یم  ینادـنز  تشادزاب و  كاواس 

رد ار  باـتک  كاواـس ، . دـنک یم  نارگن  تدـشب  ار  كاواـس  نآ ، ياـهیقرواپ  باـتک و  نیا  همدـقم  شراـگن  و  مالـسا »  ورملق  رد  هدـنیآ  »
، یلع دیـس  اقآ  . دـش شخپ  پاچ و  رگید  قیرط  زا  باتک  اما  . دـنک یم  تشادزاب  ار  هناخپاچ  نالوؤسم  زا  رفن  ود  هدرک و  فیقوت  هناـخپاچ 

دوب رارق  نیا  زا  نایرج  . دـنوش یم  هناخ  مه  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  اب  نارهت  رد  دـنیآ و  یم  نارهت  هب  هدـش ، يراوتم  هثداح  نیا  یپ  رد 
یمن هک  یلاح  رد  دننیب ، یم  ار  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  نابایخ  رد  یفداصت  روط  هب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  لاس 1345 ، لیاوا  هک :
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تسار تسار  وت  ینالف  : » دنیوگ یم  ناشیا  هب  یمشاه  ياقآ  . دنوش یم  لاحـشوخ  یلیخ  ناشیا  رادید  زا  . دنتـسه نارهت  رد  ناشیا  دنتـسناد 
.« دیتسه بیقعت  تحت  امـش  : » دنیوگ یم  یمـشاه  ياقآ  مسرتب ». ارچ  : » دنیوگ یم  یلع  دیـس  اقآ  یـسرت »؟ یمن  يور و  یم  هار  نابایخ  رد 

يرذآ ياقآ  . میوگ یم  ار  ( 20  ) همانساسا هییضق  هن ، : » دنیوگ یم  یمشاه  ياقآ  ییوگ »؟ یم  ار  دهشم  هییـضق  : » دنیوگ یم  یلع  دیـس  اقآ 
يرفن راهچ  دوب  رارق  هک  دندوب  مه  رگید  رفن  ود  میورب ». مه  اب  میراد ، هسلج  کی  ام  نآلا  . دـنا هدرب  مه  ار  یـسودق  ياقآ  دـنا و  هتفرگ  ار 

هک دابآ  فجن  لها  یظعاو - »   » رتکد ياقآ  بطم  هب  دنریگ  یم  میمصت  دنتشادن ، یهانپرـس  مادک  چیه  نارهت  رد  نوچ  دنراذگب و  هسلج 
دندوب و هتسشن  يدایز  تیعمج  راظتنا  قاتا  رد  اما  . دنورب قباس ) « ) زابهش  » نابایخ رد  دندش -  ناهفـصا  رادناتـسا  یتدم  مه  بالقنا  زا  دعب 
دنور و یم  نارادرتش  هچوک  مودعم ، هاش  نادیم  رد  رنهاب »  » ياقآ لزنم  هب  هدش ، جراخ  بطم  زا  دنهدب ، عالطا  رتکد  هب  هک  نیا  نودب  اذـل 

شیپ زا  رت  قنور  رپ  ار  دوخ  سرد  تاسلج  دـندرگ و  یم  زاب  دهـشم  هب  هراـبود  یلع ، دیـس  اـقآ  ( 21 . ) دـننک یم  رازگرب  ار  هسلج  اـج  نآ 
ناشیا نادنز  راب  نیا  . دنوش یم  ینادـنز  ریگتـسد و  دهـشم  رد  راب  نیمدـنچ  يارب  یلع  دیـس  اقآ  نیدرورف 46  زور 14  دـننک . یم  رازگرب 

ياهـسالک لیکـشت  صوصخب  یملع ، ینید و  ياهراک  هب  دننک و  یم  تماقا  دهـشم  رد  يدازآ ، زا  سپ  . دـشک یم  لوط  هام  راهچ  دودـح 
 « ، سودرف  » هقطنم رگناریو  هـلزلز  رد  . دـنوش یم  لوغـشم  بـالط  یهدـنامزاس  هـب  نآ ، نمـض  و  دـنزادرپ ، یم  مـیرک  نآرق  ریـسفت  سرد 

هب هتفر و  ناماس  نآ  هب  نایرازاب  بالط و  نویناحور ، زا  يدادـعت  اب  ناشیا  دروآراب ، هب  يدایز  تافلت  یبارخ و  هک  داـبانگ »  » و کـخاک »  »
هاگتسد هدزناپ  ات  هد  اب  رفن  داتـشه  ات  داتفه  و  داژن » یمـشاه   » و یـسبط »   » نایاقآ اب  هارمه  ناشیا  . دندرک بترم  ار  عاضوا  يریگمـشچ  روط 

هک دننیب  یم  دنسر و  یم  نارهت  زا  رگید  يا  هدع  اب  دیراورم » رغصا  یلع  خیـش  جاح   » ياقآ یتقو  دنور و  یم  هدز  هلزلز  هقطنم  هب  نیـشام ،
ماما اب  ار  يا  هنماخ  هللا  تیآ  مدرم  هدز ، هلزلز  هقطنم  رد  هک  تسا  بلاـج  . دـننک یم  هیرگ  قوش  زا  تسا ، هدـش  بترم  دـح  نیا  اـت  اـهراک 
هدمآ فارطا  ياهاتـسور  زا  یهورگ  و  دندز ، یم  ادص  هرـس ) سدق   ) ینیمخ ماما  مسا  اب  ار  ناشیا  زور  هدزناپ  ات  هد  دندوب و  هتفرگ  هابتـشا 

تـشحو سرت و  بجوم  تکرح ، نیا  . دنـسانش یم  ار  ناشیا  مدرم  دـتفا و  یم  اج  يا  هنماخ  هللا  تیآ  مان  هرخالاب  دـننیبب ! ار  ماما  ات  دـندوب 
: دنیامرف یم  ناهارمه  هب  اقآ  . دننک جارخا  اج  نآ  زا  ار  ناشناهارمه  اقآ و  ات  دنتـساوخ  هقطنم  ینابرهـش  يرمرادناژ و  دحاو  زا  دش و  میژر 

مه روط  نیمه  دننکب ». يراک  دنناوت  یمن  اهنآ  تسام ، تسد  رد  مدرم  تاناکما  همه  میا و  هدمآ  مدرم  هب  کمک  يارب  ام  دیـسرت ، دـیابن  »
كاواس ( 22 . ) دنداد همادا  ناشراک  هب  ناهارمه  اقآ و  و  دنتـشگزاب ، دـنربب و  شیپ  زا  يراک  دنتـسناوتن  توغاط  یمازعا  نارومام  . دوش یم 

، دندش ریگتـسد  مق  رد  ناشیا  هرابود  لاس 46  رد  . درک لیطعت  ار  ناشیا  ریـسفت  سرد  اهراب  دـش و  ساسح  ناشیا  هب  تبـسن  شیپ ، زا  رتشیب 
يریگتخس و رب  هدش و  هاش  میژر  رتشیب  تیساسح  ثعاب  یبالقنا ، نویناحور  ناملـسم و  ياه  هورگ  ياهتیلاعف  . دندش دازآ  زور  نامه  یلو 

تداهش هب  هاش  میژر  لماوع  تسد  هب  هزرابم ، اهلاس  زا  سپ  يدیعس »  اضر  دمحم  دیس   » مالسالا تجح  دیدرگ . هدوزفا  نانآ  لمع  تدش 
لاس رد  دـننک . یم  يدایز  شالت  ناشیا ، تشادـگرزب  مسارم و  يرازگرب  رد  دـندوب ، مزرمه  ناشیا  اب  هک  يا  هنماخ  هللا  تیآ  دـسر و  یم 

رد هام  راهچ  زا  شیب  تدم  دندش و  ریگتسد  ناشیا  تیعجرم ، ماما و  طخ  غیلبت  اب  طابترا  رد  میکح ، »  هللا  تیآ   » موحرم توف  زا  سپ   49
لاـس 49 مرحم  رد  نیـسدنهم  یمالـسا  نمجنا  رد  نارهت ، رد  هلمج  زا  . دـنزادرپ یم  تیلاـعف  هـب  هراـبود  يدازآ  زا  سپ  . دـنوش یم  نادـنز 

ریثات تحت  ار  همه  هک  دننک  یم  يا  هسامح  روشرپ و  رایسب  ینارنخـس  ارئاج »... اناطلـس  يار  نم   » ثیدح هرابرد  اروشاع  اعوسات و  ياهبش 
لاس رد  حلـسم ، ياه  هورگ  نیمه  اب  طابترا  رد  هتفرگ و  سامت  ناشیا  اب  ینیمزریز ، حلـسم  ياـه  هورگ  نآ ، زا  سپ  ( 23 . ) دنهد یم  رارق 
راب نیا  ریگتـسد و  ناشیا  یهاشمتـس ، لاس  نیمدـصناپ  رازه و  ود  ياهنـشج  ییاپرب  ماـگنه  قرب  ياـهلکد  راـجفنا  تاـیلمع  زا  سپ   1350

ياهراشف مغر  هب  . دنوش یم  ینادنز  ییانشور  هنوگ  چیه  نودب  رومن و  کیرات و  یلولس  رد  دنریگ و  یم  رارق  دیدش  ياه  هجنکـش  تحت 
زا سپ  راچانب  و  دـنروآ ، تسد  هب  يزیچ  وا  زا  دـنناوت  یمن  دـنوش و  یم  ور  هبور  هدازآ  عاجـش و  یناحور  نیا  هناریلد  تمواـقم  اـب  داـیز ،

دجـسم راب  نیا  . دـنوش یم  لوغـشم  تیلاعف  هب  هرابود  يدازآ ، زا  سپ  ناشیا  دـننک . یم  دازآ  ار  ناشیا  هام ) ود  دودـح   ) زور دـنچ  هاجنپ و 
رارـصا هب  نآ  رد  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  دوش و  یم  هفاضا  اه  هاـگیاپ  هب  دوب ، یکچوک  دجـسم  عقوم  نآ  هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  هللا  تیآ  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 365زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


طابترا دودـحم ، یفخم و  ياهطابترا  رب  هوالع  بیترت  نیدـب  .و  دـنزادرپ یم  ریـسفت  سرد  تعاـمج و  هماـقا  هب  نادـنم  هقـالع  زا  يا  هدـع 
دجـسم تعاـمج  تماـما  يارب  ناـشیا  زا  یتدـم ، زا  سپ  دوش . یم  هفاـضا  زین  مدرم  ياـه  هدوت  اـب  دجـسم  قیرط  زا  يزور  هنابـش  میقتـسم 
ماحدزا لیلد  هب  هک  دوش ، یم  توعد  تسا ، رهش  نیا  طاقن  نیرتساسح  نیرتغولـش و  زا  یکی  هک  دهـشم  يردان »  غاب   » کیدزن تمارک »  »

، تشاد رثا  یلیخ  هک  تیلاعف  عون  نیا  دننک . یم  لیطعت  یتدم  يارب  ار  دجـسم  كاواس  فرط  زا  هوبنا ، ياه  هدوت  دـیدش  لابقتـسا  مدرم و 
دندوب و هدش  لاحشوخ  رایسب  دنتشاد ، دهشم  هب  هک  يرفس  رد  رنهاب  دیهـش  يرهطم و  دیهـش  صوصخب  تفرگ ، یم  رارق  همه  هجوت  دروم 
هک دهشم  تسا و  هدنیآ  دیما  يا  هنماخ  ياقآ  هک  تفگ  یم  حیرـص  یناقلاط »  هللا  تیآ   » موحرم دندوب . هتفرگ  رارق  همانرب  نیا  ریثات  تحت 

كاواس زیمآ  تنوشخ  ياهدروخرب  . دنوش یم  ینادنز  ریگتـسد و  راب  نیمجنپ  يارب  لاس 50 ، رد  دییامن . رادید  ناشیا  اب  امتح  دـیور ، یم 
تسا و هدش  كانمیب  تدشب  یمالـسا ، رکفت  ياهنوناک  هب  هناحلـسم  هزرابم  ياهنایرج  نتـسویپ  زا  هاگتـسد  هک  دهد  یم  ناشن  نادـنز ، رد 
،53 ياـهلاس 50 - رد  تـسا . لـیاق  یطاـبترا  نارهت  دهـشم و  رد  يا  هنماـخ  هللا  تـیآ  یتاـغیلبت  يرکف و  ياـهتیلاعف  تازراـبم و  نـیا  نـیب 

ازریم مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  تمارک ، دجسم  هس  رد  هک  ییاهشالت  روحم  رب  دهشم ، رد  یناهنپ  یبالقنا و  تازرابم  یمالسا و  ياهتیلاعف 
نارازه هتفه  ره  هدرک و  ریاد  يژولوئدیا  ریسفت و  ياهـسرد  دجـسم ، هس  نیا  رد  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  . دز یم  رود  تفرگ ، یم  ماجنا  رفعج 

زکارم نیا  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  . دنتخاس یم  رارق  یب  هزرابم  يراکادف و  يارب  ار  اهنآ  دـندرک و  یم  انـشآ  مالـسا  یبالقنا  رکفت  اب  ار  رفن 
نآ تاسلج  ینادرگراـک  اـی  اهـسالک  نیا  رد  تکرـش  مرج  هب  يرایـسب  و  دـش ، لـیطعت  تفرگ و  رارق  كاواـس  هنایـشحو ي  شروی  دروم 

نینچ تینما  هیـشاح  رد  اقافتا  دندرک و  یـصوصخ  کچوک و  تاسلج  لیکـشت  هب  مادقا  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  . دندش ییوجزاب  تشادزاب و 
یم لیـسگ  اهناتـسرهش  هب  دـنتفای ، یم  شرورپ  تاسلج  نیا  رد  هک  یناوج  بالط  دـنتخادرپ . يرگاشفا  هب  رت  هدرپ  یب  هنادازآ و  یتاسلج ،

، ییانثتـسا تصرف  کی  زا  هدافتـسا  اب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  دـش . یم  لقتنم  رتعیـسو  يا  هزوح  رد  یمالـسا ، بالقنا  سدـقم  شتآ  دـندش و 
یلپ ياه  هوزج  دننک و  یم  ریاد  هرابود  دهـشم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دجـسم  رد  یگتفه  روط  هب  ار  هغالبلا »  جـهن   » سرد گرزب  هسلج 
دیس اقآ  ياهتیلاعف  ( 24 . ) تفرگ یم  رارق  ناناوج  لابقتـسا  دروم  تشگ و  یم  تسد  هب  تسد  هغالبلا »  جـهن  زا  يوترپ   » مان هب  هدـش  یپک 
دوخ مالـسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  دجـسم  تمارک و  دجـسم  رد  دوب ، یگلاـس  نینـس 32  رد  يا  هتخپ  زرابم  یناـحور  کـنیا  هک  یلع 

هب هک  تسا ، تبث  ناشیا  كرابم  رطاخ  رد  اهتیلاعف  نیا  زا  یبلاج  تارطاخ  دـهد و  یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  هل  مظعم  تازراـبم  زا  یلـصف 
کیدزن هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دجـسم  مان  هب  يرگید  دجـسم  تعامج  ماما  البق  نم  دـنا : هدومرف  هراـشا  نآ  زا  یتمـسق 

توعد ارم  مدرک ، عورـش  ار  زامن  اج  نآ  هک  راک  زاغآ  رد  . دوب هداتفا  رود  مه  يدودـح  کی  ات  تولخ و  اتبـسن  نابایخ  کی  رد  ناـملزنم ،
هـس ود ، مه  شنیعمتـسم  و  نارازگزامن ، یکچوک و  قاطا  کی  زا  دوب  ترابع  اج  نآ  نامتخاس  دجـسم . نآ  تعاـمج  ماـما  يارب  دـندرک 
الم مان  هب  دوب  ربراب  کی  . دندوب دجسم  شوح  لوح و  نآ  طسوتم  ياهمدآ  اهدرمریپ و  زا  هک  دنداد ، یم  لیکشت  ار  هرفن  شش  جنپ ، فص 

دندوب و لیبق  نیمه  زا  مه  هیقب  کیناکم و  درگاش  کی  دوب ، دجسم  کیدزن  یچ  هوهق  کی  تسا ، دجسم  نامه  ياقفر  زا  رـضاح  یجاح 
رفن تسیب  دودح  يا  هدع  دـیاش  هصالخ ، روط  هب  دوب و  دجـسم  هیاسمه ي  ریخ و  یجاح  کی  مه  دجـسم  هدـنزاس  . دـندوب نسم  مه  ابلاغ 

اب : » متفگ مدرم ، هب  مدرک  ور  مدـش ، دـنلب  دوخ  ياج  زا  . میدـناوخ زامن  هک  موس  مود ، بش  ای  لوا  بش  اج ، نآ  متفر  نم  یتقو  . دـندش یم 
ادـیپ امـش  ندرگ  هب  نم  مه  یقح  کی  دـیدرک و  ادـیپ  نم  ندرگ  هب  امـش  یقح  کی  میدـش ، عمج  مه  رود  اج  نیا  ام  هک  یبش  دـنچ  نیا 

هب مه  نم  قح  . مناوخب ناتیارب  يزیچ  یثیدـح ، منزب و  فرح  امـش  يارب  يردـق  کی  نم  هک  تسا  نیا  ام  ندرگ  هب  امـش  قح  اـما  . ما هدرک 
رـضاح مه  اهامـش  ایآ  . منک یم  لمع  ار  مدوخ  قح  نم  اذل  و  دیریگب ، دای  دینک و  شوگ  ارم  ياهفرح  نآ  امـش  هک  تسا  نیا  امـش  ندرگ 

رپ تیعمج  زا  کچوک  دجـسم  نیا  یمک ، یلیخ  تدم  لوط  رد  . يرآ دنتفگ  دندش و  لاحـشوخ  یلیخ  دینک »؟ ادا  ار  ناتدوخ  قح  دیتسه 
هفاضا نآ  هب  يرادقم  کی  دجسم ، بقع  زا  درک  تمه  دوب ، دجسم  هیاسمه ي  هک  یجاح  نامه  دش و  گنت  اج  رگید  هک  يروط  هب  دش ،

هک يروط  هب  دیچیپ ، اهناوج  نایم  رد  صوصخب  دهـشم ، رد  دجـسم  نیا  هزاوآ  هام ، هس  ود ، دیاش  تدم  رد  و  دش ، رتگرزب  دجـسم  درک و 
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هبسک ي یناب و  . دش لماک  هتـسارآ و  هتخاس و  دوش ، یم  بوسحم  دهـشم  رد  هلحم  دجـسم  نیرتگرزب  نیرتهب و  هک  تمارک  دجـسم  یتقو 
عامتجا ياراد  دجـسم  نآ  ات  تمارک ، دجـسم  رد  دـنربب  مدوب ، زامنـشیپ  دجـسم  نآ  رد  هک  ار  هدـنب  دـندید  بسانم  دجـسم ، نآ  رب  رود و 

هدوب اج  نآ  هک  نیا  لثم  امش  هک  دش  لیکشت  اج  نآ  رد  يدایز  عامتجا  و  دجسم ، نآ  دندرب  ارم  ( 25 . ) دش مه  روط  نیمه  دوشب و  یبوخ 
اب نم  نآ ، زا  لبق  دش . داجیا  طسوتم  ياهرشق  نیب  رد  يرکف  تکرح  کی  اعقاو  هک  ( 26 ، ) دیدرک هدهاشم  ار  دجسم  نآ  تاعامتجا  دیا و 

رهش و طسوتم  ياهرشق  نکل  مدرک ، رارقرب  اه  هبلط  نایوجشناد و  اهناوج و  يارب  يددعتم  ياهسالک  . متشاد يدایز  تاطابترا  نایوجـشناد 
ریگ همه  لیاسم  یتقو  لاس 42  زا  دنتـشادن ، یعالطا  نادنچ  بالقنا ، یناینب  لیاسم  صوصخب  بالقنا ، لئاسم  زا  هک  رازاب  هچوک و  مدرم 

دجـسم هتبلا  . دندروآ دوجو  هب  دهـشم  رد  یلوحت  کی  بالقنا ، ياضف  ظفح  اب  اددجم  دوب ، هتـشذگ  تمارک  دجـسم  زا  یلاس  دنچ  دـش و 
تمارک و دجـسم  مورب  مرادن  قح  رگید  دنا ، هدرک  مالعا  كاواس  زا  هک  دـنداد  عالطا  نم  هب  هلمج  زا  هک  دراد  يدایز  تارطاخ  تمارک ،
اج نآ  رد  يدایز  عامتجا  مدرک و  یم  تبحـص  اج  نآ  بش  شـش  هتفه ، ره  دیاش  متـشاد و  دمآ  تفر و  دجـسم  نآ  رد  هک  یتدم  زا  دعب 

نسح ماما  دجـسم  رگید  اهتنم  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  دجـسم  هب  اددجم  متـشگرب  درک و  لیطعت  ار  اج  نآ  كاواس  هرخالاب  . دش لیکـشت 
ریخ درم  دنک ، ظفح  ار  وا  هللاءاش  نا  ادخ  هک  رکذلا -  قباس  یجاح  نامه  لحم و  لها  اذل  تشادن ، ار  دندوب  نم  اب  هک  یتیعمج  شیاجنگ 
نآ نآلا  هک  دروآ  دوجو  هب  نسح  ماما  دجـسم  لحم  نامه  رد  تمارک  دجـسم  زا  رتگرزب  يدجـسم  کـی  درک و  تمه  وا  دوب -  یبوخ  و 

ماقم هلاس  نیدـنچ  يدرگاش  راختفا  هک  هزوح ) هلجم  ریبدرـس   « ) هاـنپدزیا اـضرلا  دـبع   » نیملـسملا مالـسالا و  تجح  ( 27 . ) تسه دجـسم 
هیلع تفلاخم  داهج و  هب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  دـیوگ : یم  توغاـط  ناـمز  رد  هل  مظعم  یبـالقنا  ياـهتیلاعف  هراـبرد  دـنراد ، ار  يربهر  مظعم 

راختفا نارکفنشور ، نیب  هاگشناد و  رد  . دندید یم  وا  يامیس  رد  ار  لامج  دیس  ناشنادیرم ، نایفارطا و  . دوب دهـشم )  ) رهـش هرهـش  توغاط ،
ایوگ مروآ ، یم  منهذ  رد  ار  وا  هرهچ  مدرگ و  یم  رب  اـهلاس  نآ  هب  یتـقو  . بیرغ يرگاـیحا  رگرادـیب و  هیملع ، هزوح  رد  دوب و  اـه  هزوـح 

تسناوتن درک ، دراو  وا  رب  دهـشم  كاواس  هک  ییاهتیدودحم  اهراشف و  مامت  اب  . نامز توغاط  هیلع  سدقم  یمـشخ  اب  سفق ، رد  دوب  يریش 
اب ار  نایهاگـشناد  بالط و  ... هغالبلا و جـهن  نآرق ، ریـسفت  یـسرد ، لفحم  داجیا  اب  وا  یلو  دوب ، عونمم  وا  ینارنخـس  . دراد شزاب  داـهج  زا 
رد مه  دوب ، هدرک  داجیا  یفخم  ياهلکـشت  اهدعب  . دوب دهـشم  رد  هزرابم  نوناک  وا  . درک یم  انـشآ  مالـسا  زاس  یگدنز  یبالقنا و  ياه  هیام 

هیمالعا دوب و  هدرک  ذوفن  شترا  تارادا و  رد  یتح  هاگشناد ، رازاب و  رد  مه  سرادم و  بالط و  حطس  رد  مه  هزوح ، يالاب  ناملاع  حطس 
ار رصعلاو »  » هورگ نوچ  يا  هناحلسم  ياه  هورگ  یتح  . تفرگ یم  هیام  اهلکشت  نیمه  زا  دهـشم  تاکرحت  دش و  یم  شخپ  اهنآ  طسوت  اه 

ندرک انشآ  رب  هوالع  دنتشاد و  وجشناد  رشق  اب  يدایز  طابترا  یلع  دیـس  اقآ  ( 28 . ) دندش ریگتسد  اهدعب  نآ  ياضعا  هک  درک  یم  تیاده 
ندـیمد و  راتفر ، قالخا و  حالـصا  رد  يولهپ ، یتوغاط  میژر  اب  هزرابم  داهج و  حور  شزیگنا  و  نید ، قیاقح  یمالـسا و  فراعم  اـب  ناـنآ 
اهتیلاعف نیا  دـندش . دوخ  ناـبطاخم  رد  قیمع  يراذـگریثات  هب  قفوم  دـعب ، ود  ره  رد  دنتـشاد و  يا  هدرتسگ  شـالت  زین  ناـنآ  رد  اوقت  حور 

ناشیا لزنم  ای  هدادرارق  ییوجزاب  دروم  كاواس ، هب  راضحا  اب  هراومه  دریگب و  هژیو  تبقارم  تحت  ار  ناشیا  كاواس  هک  دوب  هدش  بجوم 
هام يد  رد  مه  هرخالاب  و  دنک . لیطعت  روز  اب  زین  ار  ناشیا  ياهـسرد  جیردتب  دروآ و  لمع  هب  تعنامم  دارفا  دمآ  تفر و  زا  هرـصاحم و  ار 
روط هب  يراکبارخ ، اـب  هزراـبم  هتیمک  ینعی  كاواـس ، فوخم  هاـگ  هجنکـش  نادـنز و  رد  هدروآ و  نارهت  هب  ریگتـسد ، ار  ناـشیا  لاس 53 
نیرت تخـس  يا -  هنماخ  هللا  تیآ  ریبعت  هب  نیمـشش و -  نیا  . دوش یم  طبـض  ناشیا  ياهتـشاددای  زا  يرایـسب  دـننک . یم  سوبحم  يدارفنا 

هگن راوشد ، ياهییوجزاب  اب  هارمه  طیارش و  نیرت  تخس  اب  ینابرهش ، رد  كرتشم  هتیمک  نادنز  رد  یلولـس  رد  اهتدم  . دوب ناشیا  تشادزاب 
هارمه هرفن ، هس  ود ، ای  يدارفنا  ياهلولس  رد  تدم ، نیا  مامت  دیماجنا و  لوط  هب  هام  ود  دودح  نادنز ، زا  هرود  نیا  ( 29 . ) دنوش یم  هتشاد 

یم ناشیا  تمواقم  يا و  هنماخ  هللا  تیآ  ياه  هجنکش  هتیمک ، ياهنادنز  تیعـضو  هرابرد  ییاجر  دیهـش  تشذگ . دیدش  ياه  هجنکـش  اب 
مه حبص  . دوب هلان  هآ و  دایرف  حبص ، ات  اهبش  هتیمک ، مامت  رد  . دوب یمنهج  اعقاو  لاس 53 ،)  ) مدنارذگ یم  ار  هتیمک  نم  هک  لاس  نآ  دیوگ :
نیا يارب  هدنز ، هن  دندوب و  هدرم  هن  دندوب ، اج  نآ  هک  يدارفا  دش . یم  قیدصت  ییحی ) اهیف و ال  تومی  مث ال   ) هیآ نآ  روط ، نیمه  بش  ات 
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یم دوبهب  اتبـسن  صخـش  لاح  ات  دندرک  یم  یگدیـسر  يرادـقم  و  دـندز ، یم  هبترم  ود  زاب  گرم و  مد  ات  دـندز  یم  ردـق  نآ  ار  اهنآ  هک 
، متفر یم  هاگداد  هب  اج  نآ  زا  مدوب و  هک  یلولس  ... دنداد یم  ار  اه  هجنکـش  عاونا  هتیمک ، رد  دش . یم  ارجا  همانرب  نامه  هبترم  ود  تفای و 
زا مرواجم ، ياهلولـس  اب  ارثکا  مدوب ، هتفرگدای  ار  ندز  سروم  لولـس ، رد  نم  دوب . ینادـنز  يا  هنماـخ  ياـقآ  لولس 20  رد  . دوب لولس 18 
يا هنماخ  ياقآ  هب  داد  یم  مه  نآ  مداد و  یم  ییولهپ  لولـس  هب  ار  رابخا  هلمج ، زا  میتفرگ . یم  میداد و  یم  ار  راـبخا  سروم ، ندز  قیرط 

مواقم و مه  ناشیا  .و  دـندوب هدز  شتروص  هب  یلیـس  ریقحت ، يارب  دـندوب و  هدیـشارت  ار  شـشیر  ار  يا  هنماخ  ياقآ  هک  تسه  مرطاخ  و ...
تلاح اب  هک  مدوب  ییوشتسد  رد  يزور  کی  نم  . دندرک یم  دمآ  تفر و  دنتسب و  یم  ناشرـس  هب  همامع  تروص  هب  ار  نادنز  زولب  مکحم ،
ناریا تلم  بوبحم  روهمج  سیئر   ) ییاجر یلع  دمحم  دیهش  فیصوت  رد  زین  يربهر  مظعم  ماقم  مدش . ور  هبور  ناشیا  اب  فعش  يداش و 

تداهـش هب  قفانم  لماوع  تسد  هب  ریزو ، تسخن  رنهاب ، داوج  دمحم  اب  هارمه  رویرهش 1360 ، رد 8  يریزو  تسخن  راجفنا  هثداـح  رد  هک 
تمواقم هک ، دننک  یم  حرطم  تروص  نیا  هب  ار  ییاجر  دیهـش  هرطاخ  زا  شخب  نیمه  یتوغاط ، میژر  ياهنادنز  رد  وا  تمواقم  و  دیـسر )

زا مدوب و  ناشیا  لولس  هیاسمه  یهام  دنچ  نم  . مدید دوخ  مشچ  هب  نارهت  ینابرهش  نادنز  رد  لاس 53 و 54 ، رد  ار  ییاجر  دیهش  موحرم 
يزوریپ زا  دعب  اهدعب ، . تشادن رـصح  دح و  هک  دنتفرگ  یم  تخـس  مواقم  درم  نیا  رب  يردـق  هب  . مدرک هدـهاشم  ار  يو  تمواقم  کیدزن ،

سک چیه  هک  دننک  یم  هراشا  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  دندرک . یم  دیدجت  ار  زور  نآ  تارطاخ  ییاجر ، دیهـش  اب  رادید  رد  بالقنا ،
تخـس و ياهراشف  ربارب  رد  يو  تمواقم  زا  نادـنز ، رد  ناـشیا  تمواـقم  دنتـشادن و  ار  ییاـجر  موحرم  نادـنز  تدـم  لوط  اهینادـنز ، زا 

یم دراو  ناشیا  هب  ردـص  ینب  نیقفانم و  اهارگ ، پچ  اکیرما ، رادـفرط  بازحا  اهارگ ، یلم  صوصخب  اـهحانج ، همه  فرط  زا  هک  ینیگنس 
ماما مواقم  درگاش  نیا  هزرابم  رارسا  هب  تسناوتن  هاش ، فوخم  كاواس  اه ، هجنکش  اهراشف و  نیا  همه  مغر  هب  ( 30 . ) دوش یم  مولعم  دش ،

راـچانب و اذـل  دـنک . موکحم  هداتـسرف و  هاـگداد  هب  ار  يو  اـت  دروآ  تسد  هب  ناـشیا  زا  کـچوک ، ولو  یکردـم  تسناوتن  یتح  دربب و  یپ 
دهـشم هب  هرابود  هل  مظعم  . دـندرک اهر  ار  ناـشیا  ناتـسمز 54  رد  رتراک » یمیج   » ندـمآ راک  يور  اـکیرما و  تسایـس  رییغت  اـب  صوصخب 
همانزور - 1 اه : تشون  یپ  دوب . هتـشذگ  زا  رتدـیدش  رایـسب  اهتیلوؤسم  راب  نیا  . درک لابند  ار  شریذـپان  یگتـسخ  داهج  هزرابم و  و  تفر ،

روما رد  یبیرفماوع  زا  هک  هزادنا  نامه  هب  : » تسا هدمآ  هنطلسلا  ماوق  نحللا  دیدش  هیمالعا  زا  یشخب  رد  - 2 یمالسا 30/4/63 . يروهمج 
هناهب هب  هک  یناسک  ( . یناشاک هللا  تیآ  هب  هراشا   ) مرجزنم سولاس  ایر و  زا  زین  یبهذم  لئاسم  رد  قدـصم ) رتکد  هب  هراشا   ) مرازیب یـسایس 

مین زا  ار  تیطورـشم  نایناب  تامحز  هتخاس ، دراو  يدازآ  هب  يدیدش  همطل  دـنا ، هدومن  تیوقت  ار  هایـس  عاجترا  خرـس ، نویطارفا  اب  هزرابم 
رـشن زا  تشاد و  مهاوخ  هاگن  رود  تسایـس  زا  ار  تناید  مالـسا ، بهذم  میلاعت  هب  مارتحا  نیع  رد  نم  . دـنا هداد  ردـه  هب  فرط  نیا  هب  نرق 

ما هدرک  لوبق  ار  ماقم  نیا  امـش  ناگدنیامن  امـش و  تیامح  ياکتا  هب  نم  ناریا ... تلم  درک . مهاوخ  يریگولج  ییارقهق  دیاقع  تافارخ و 
هب عورش  لاب  غارف  اب  نم  دیراذگب  . تخاس مهاوخ  تخبشوخ  ار  امش  هک  منک  یم  دای  دنگوس  . تسامش تداعـس  هافر و  ما ، ییاهن  فده  و 

ار یمومع  مظن  ای  دنشارتب  عنام  مراد ، شیپ  رد  هک  یهار  رد  دنیامن و  لالخا  نم  هناحلـصم  تامادقا  رد  هک  یناسک  لاح  هب  ياو  . منک راک 
، ما هداد  ناشن  هتـشذگ  رد  هکنانچ  دـش و  دـنهاوخ  ور  هب  ور  نم  فرط  زا  لمعلا  سکع  نیرتدـیدش  اـب  نارگبوشآ  هنوگ  نیا  دـننز ! مهرب 
ات تسا  نکمم  یتح  . مراذـگ یم  ناشرانک  رد  ار  ناشلامعا  رفیک  نیفلاخم ، تیعقوم  ماـقم و  هب  هجوت  نودـب  يدـحا و  زا  هظحـالم  نودـب 

مکح بجوم  هب  هقبطره ، زا  ار  راکهبت  اهدص  يزور  هدز ، یبالقنا  مکاحم  لیکـشت  هب  تسد  ناملراپ ، تیرثکا  بیوصت  اب  هک  مورب  ییاج 
ریت ما  یـس  عیاقو  باتک  . ) دـیدرگ رداص  ریت 1331  خـیرات 27  رد  هیمالعا  نیا  ...« . مزاس يزور  هریت  نیرق  نوناـق ، تقفـش  یب  کـشخ و 

-5 ناناوج 14/11/76 . ناـناوجون و  زا  یهورگ  اـب  دونـش  تفگ و  - 4 یمالـسا 30/4/63 . يروهمج  همانزور  - 3 یکم ) نیـسح  - 1331
-8 ص 123 . مود ، ج  اـهتیاکح ، تارطاــخ و  - 7 ص 121 . ج 2 ، اـهتیاکح ، تارطاـخ و  - 6 . 14/11/76 یمالـسا ، يروهمج  همانزور 

هلجم - 11 یمالسا 13/5/63 . يروهمج  همانزور  - 10 یمالسا 20/10/62 . يروهمج  همانزور  - 9 یمالسا 10/6/63 . يروهمج  همانزور 
هللا مسب  لاوش 1382   16 دش : رداص  لیذ  حرـش  هب  هیمالعا  - 12 16 و 17 . هرامش 15 ، یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  تاراشتنا  انـشآ ،
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، دیراد عالطا  هچنانچ  . مکروجا یلاعت  هللا  مظعا  مهتاکرب  تماد  مالـسا  ججح  مالعا و  ءاملع  تارـضح  تفارـشیذ  تمدخ  میحرلا  نمحرلا 
یم رطخ  هب  ار  مالسا  هک  تسا  یبلاطم  نآ ، لابند  هب  مایق و  مالـسا  هیرورـض  ماکحا  مده  هب  شـشوک ، مامت  اب  دهاوخ  یم  مکاح  هاگتـسد 
یم رطخ  مالعا  مدرم  هب  منک و  یم  سولج  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  هب  تیلـست  ازع و  ناونع  هب  ار  زورون  دیع  بناجنیا  اذل  دزادنا ،

عالطا نیملسم  مالسا و  رب  هدراو  ياه  تبیصم  زا  ناملـسم  تلم  ات  دنیامرف  ذاختا  ار  هیور  نیمه  زین  نایاقآ  ترـضح  تسا  یـضتقم  میامن .
نایاپ رد  ار  ظاعو  هب  ماـما  ترـضح  دومنهر  ینیمخلا 13 - يوسوملا  هللا  حور  هتاـکرب . هللا و  تمحر  مکیلع و  مالـسلا  .و  دـنیامن لـصاح 

، بالقنا رد  ماما  اب  - 16 یمالسا 14/3/62 . يروهمج  همانزور  - 15 16 و 17 . ياه 15 ، هرامش  انشآ ، هلجم  - 14 دییامرف . هظحالم  باتک 
هبحاصم - 18 دادرخ 71 . پاچ  رما ، یلو  نارادساپ  هاپس  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  تاراشتنا  قالخا ، سرد  هوزج  - 17 نیشیپ . انشآ ، هیرشن 

رگید رفن  هد  اب  مق  رد  لاس 1343  رد  هک  یتالیکشت  يارب  - 20 ياه 113 و 114 . هحفص  اه ، هبحاصم  - 19 ياه 112 و 113 . هحفص  اه ،
-21 داتفا . میژر  تسد  هب  یمق ، »  يرذآ   » لزنم هب  كاواس  موجه  رد  هک  دوب  هدش  نیودت  يا  همانـساسا  دـندوب ، هداد  لیکـشت  نازرابم  زا 

اقآ باختنا  - 25 ص 72 . رثوک ، لسن  - 24 یمالسا 3/7/62 . يروهمج  همانزور  - 23 نیشیپ . - 22 یمالسا 14/6/62 . يروهمج  همانزور 
ناشیا باختنا  عوضوم  هانپ ، »  دزیا   » نیملسملا مالسالا و  تجح  . دراد یبلاج  هصق  تمارک ، دجـسم  تعامج  تماما  يارب  ناوج  یلع  دیس 

زا هک  دجـسم -  نتخاـس  زا  سپ  تمارک  ياـقآ  هک  دوـب  روهـشم  : » دـنک یم  ناـیب  هنوـگ  نیا  تمارک ، دجـسم  رد  تعاـمج  هماـقا  يارب  ار 
هدـش و رازگرب  دجـسم  رد  میظع  یتعامج  زامن  هک  دـنیب  یم  باوخ  رد  یبش  . دوب تعامج  ماـما  یپ  رد  دوب -  رادروخرب  یـصاخ  تیعقوم 

یم هاگن  بارحم  هب  هدرک ، بجعت  . دنا هتفرگ  رارق  تعامج  لوا  فص  رد  رگید  ياملع  زا  یخرب  یمق و  نیـسح  اقآ  جاح  هللا  تیآ  موحرم 
یم دجسم  رد  زامن  هب  توعد  ناشیا  زا  هدش و  انشآ  يا  هنماخ  هللا  تیآ  اب  زور  نآ  يادرف  هک  دنیب ، یم  بارحم  رد  ار  ینارون  يدیس  دنک ،
یم امیـس  ادص و  راگنربخ  هدننک ، هبحاصم  - 26 رثوک ص 92 . ) لسن  زا  لـقن  هاپس 31/11/72 ، یمالـسا  تاقیقحت  زکرم  هبحاصم  . ) دنک

ص 7، مود ، ج  اـهتیاکح ، تارطاـخ و  زا  لـقن  خـیرات 11/11/63 ، رد  نمهب  تارطاخ 22  نوماریپ ، امیـس  ادـص و  اب  هبحاصم  - 27 دشاب .
ص 73. اه ، هاگدـید  زا  لقن  هب  رثوک ، لسن  - 29 ص 70 . هاپس ، یمالـسا  تاقیقحت  زکرم  رثوک ، لسن  - 28 تیالو . ردق  یگنهرف  هسسؤم 

؛ تیالو ردق  یگنهرف  هسسؤم  يربهر ، مظعم  ماقم  همانیگدنز  هلاقم : عبانم  یمالسا 10/6/63 . يروهمج  همانزور  - 30

بالقنا زا  سپ 

دنچ نارهت ، رد  ماما  تماقا  راگدای  هب  هک  دوب  ماما »   » مان هب  يا  هیرـشن  میظنت  تفرگ ، تروص  ماما  تاغیلبت  رتفد  رد  هک  یبوخ  ياهراک  زا 
ویدار هک  نمهب  زور 22  هک  تسا  بلاج  دنتشون و  يراگدای  هیرشن  نیا  رد  هلاقم  دنچ  يا ، هنماخ  ياقآ  ترضح  . دش رـشتنم  نآ  زا  هرامش 

دوب يا  هلاقم  نیلوا  دـندوب ، هتـشون  يزوریپ »  نیتسخن  زا  سپ   » ناونع تحت  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  هک  يا  هلاقم  داتفا ، مدرم  تسد  هب 
هب یگدیسر  رومام  هرـس ) سدق   ) ینیمخ ماما  فرط  زا  هام 58  نیدرورف  رد  ناتـسچولب  ناتـسیس و  هب  تیرومام  دش . هدناوخ  ویدار  رد  هک 
نآ هدیدجنر  مورحم و  مدرم  هب  ناماس ، نآ  رد  يا  هدـنزرا  تامدـخ  دـندش و  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناتـسا  مدرم  ياه  هتـساوخ  عاضوا و 

اب دوش  یم  فداصم  زور ، نیا  دنوش و  یم  نامرک  دراو  ناتسچولب ، ناتسیس و  هب  دوخ  تکرح  ریسم  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  دندرک . ناتسا 
هل مظعم  . دنزادنا یم  قودنص  هب  نامرک  هاگدورف  رد  ار  دوخ  يار  يربهر ، مظعم  ماقم  . یمالسا يروهمج  مودنارفر  يارب  يریگ  يار  زور 

لوحم نم  هب  یتیرومام  کی  ماما ، فرط  زا  ینعی  مدوب ، نامرک  يریگ ، يار  زور  نآ  رد  هتبلا  نم  دـنیامرف : یم  نایب  نینچ  ار  دوخ  هرطاـخ 
يزوسلد تبحم و  مایپ  هک  ار  ماما  مایپ  منک و  رادـید  کیدزن  زا  اج  نآ  مدرم  اب  مورب و  ناتـسچولب  ياهرهـش  هب  یـشکرس  يارب  دوب  هدـش 

ماظن رد  هک  يا  هداتفارود  نیفعـضتسم  نیا  هب  ات  دوب  هداتفا  رکف  هب  ماما  لوا ، ياهزور  نامه  زا  دـینک  یم  هظحـالم  هک  مربب ، ناـشیارب  دوب ،
روظنم نیا  يارب  متـشاد ، يدایز  اتبـسن  ییانـشآ  هقباس و  اج  نآ  رد  هک  ارم  اذل  دـننک و  تبحم  تفطالم و  دـندوب ، هدـش  شومارف  هتـشذگ 

یهللا و بزح  ياه  هچب  هاـگدورف  رد  . دیـسر ارف  يریگ  يار  زور  هک  مدوب  هدیـسر  ناـمرک  هب  ناتـسچولب ، هب  رفـس  هار  رد  نم  دنداتـسرف و 
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دندـمآ متـشاد ) هقالع  نامرک  مدرم  هب  مه  نم  و  دنتخانـش ، یم  ارم  مدوب و  اج  نآ  رد  یتدـم  البق  نم  هک  نیا  لیلد  هب   ) نامرک ساـسحارپ 
هک يا  هظحل  نآ  نم  يارب  اذل  . مزادنیب ناشدوخ  قودنـص  رد  ار  میار  نم  دنتـساوخ  یم  مادکره  هاگدورف و  دـندروآ  ار  يار  ياهقودـنص 

هداد ناشن  مه  دعب  .و  دوب نیریش  تاظحل  زا  مدید ، ار  نداد  يار  رد  نامرک  مدرم  ناجیه  روش و  نآ  قودنص و  نورد  متخادنا  یم  ار  يار 
ياهقودنص ياپ  رد  ای  مدرم  ات  دندرک  شالت  یلیخ  اهلاربیل  ( 1  ) دوب يرآ  یمالسا  يروهمج  هب  ءارآ  دصرد  ( 2/98  ) 99 دودح )  ) هک دش 

بآ رب  شقن  مدرم ، تیعبت  ماما و  عطاق  عضوم  اب  مه  هئطوت  نیا  هک  دنهدب ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  هب  یفنم  يار  ای  دـنوشن و  رـضاح  ارآ 
زا اهتفلاخم  نیا  تشاد و  دوجو  لکـش  نیا  هب  يریگ  يار  اب  هک  دوب  ییاهتفلاخم  منک ، یم  هراشا  نآ  هب  طقف  هک  يرگید  هرطاـخ ي  دـش .

پچ و ياهرکفنشور  لیبق  زا  رکفنشور  ياهحانج  نآ  همه ي  و  دنداد ، ناشن  ار  ناشدوخ  ادعب  مه  همه  هک  دوب  فلتخم  ياهحانج  فرط 
هلازا همه  ادعب  هللا  دمحب  هک  دنتشاد -  ناشدوخ  تشم  رد  ار  زور  نآ  ناهیک  تاعالطا و  یتح  تاعوبطم و  یطاقتلا ، لاربیل و  پچ و  همین 
دروم هک  دوبن  یمالـسا  يروهمج  هماـنزور ي  لـثم  مه  يرگید  یباـسح  هماـنزور ي  تقو ، نآ  هک  یلاـح  رد  و  دـندرک -  رییغت  دـندش و 

ياهکهورگ اهرکفنـشور و  شیپ  اج  نآ  اج و  نیا  دندوب  هتفر  اهنیا  . دنتـشون یم  تساوخ ، یم  ناشلد  هچره  روط  نیمه  اذل  دشاب و  قافتا 
ای و  تسا ؟ تسرد  هن »   » ای يرآ »   » امـش رظن  هب  ایآ  هک  دندوب  هتـساوخ  رظن  اهنآ  زا  فلتخم ، ياهتیـصخش  دـحلم و  همین  دـحلم و  یـسایس 
مه يریثات  درک و  یمن  یقرف  هچرگا  دوب ، یگچراپکی  نآ  زا  ندرک  جراـخ  ناـشدوصقم  هک  مینک ؟ حرطم  ار  تموکح  روج  دـنچ  مییاـیب 
نآ ماما  هک  ینآ  زا  دعب  صوصخب  دنداد ، یمن  يار  یمالـسا ) يروهمج  زا  ریغ   ) رگید ياه  هویـش  هب  مدرم  هک  دوب  یعیبط  ینعی  تشادـن ،

دیاش هک  نیا  يارب  دنتـشاد ، یمنرب  تسد  ناشدوخ  راک  زا  اـهنآ  نکل  داـیز ، » هملک  کـی  هن  مک ، هملک  کـی  هن   » دـندومرف حیرـص  هنوگ 
ياروش يارگ  یلم  حالطـصا  هب  لاربیل و  حانج  نآ  نینچمه  و  دـننک ، مک  ار  مدرم  دایز  يار  ءارآ ، میـسقت  اب  دـنزادنیب و  فاکـش  دـنناوتب 

لاس 58، رد  عاـفد  ترازو  رد  بـالقنا  ياروش  هدـنیامن  ( 2 ! ! ) دوب بالقنا  لیـصا  طخ  اب  تفلاـخم  ناشتایـصوصخ  نیرتشیب  هک  بـالقنا 
دنتفریذپ زین  ار  عافد  ریزو  تنواعم  تیلوؤسم  لاس ، نامه  دادرم  رد 27  سپس  دندش و  عافد  ترازو  رد  یمالـسا  بالقنا  ياروش  هدنیامن 

هک نارادساپ -  هاپـس  رد  یتافالتخا  لاس 58 ، رذآ  رد 10  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  یتسرپرـس  دندرک . یتامدخ  اهتمـس  نیا  رد  و 
، دـنهد ماـجنا  يراـک  دنتـسناوتن  دـندرک و  يرگیجناـیم  ناردارب  زا  يا  هدـع  هک  نیا  زا  سپ  دـمآ و  دـیدپ  دوب -  هدـمآ  دوجو  هب  یگزاـتب 

هتفرگ هدهع  هب  ار  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  یتسرپرس  تمس  هر ،)  ) ماما ترـضح  يوس  زا  رذآ 58  رد 10  يا  هنماخ  ياقآ  ترضح 
ناوج و لسن  هجوت  دروم  هشیمه  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  نایوجـشناد  روما  هب  یگدیـسر  دـنهد . ناـماس  رـس و  ار  اـج  نآ  دنتـسناوت  و 

ماقم عافد  یلاع  ياروش  رد  تیوضع  دنتشاذگ . یم  نایم  رد  ناشیا  اب  ار  دوخ  لئاسم  نایوجشناد  ماما ، لیامت  هب  انب  اذل  هدوب و  یهاگشناد 
سدنهم تسایر  تحت  ادتبا  اروش  نیا  . دنتفای یم  روضح  عافد »  یلاع  ياروش   » رد بالقنا  ياروش  ماما و  ترـضح  يوس  زا  يربهر  مظعم 

میژر هب  هتـسباو  ییاـه  هرهچ  بلغا  دنتـشاد ، تیوضع  اروش  نیا  رد  هک  يدارفا  . دـش یم  هرادا  لیکـشت و  تقوم ، تلود  سیئر  ناـگرزاب ،
راـیتخا رد  ار  ساـسح  زکرم  نآ  نکیل  دوبن ، ناـنآ  دـنیاشوخ  يربهر ، مظعم  ماـقم  روضح  دـندوب و  لاربیل  هدز و  برغ  رـصانع  اـی  يولهپ 

یلاع ياروش  نیمه  لیاوا ، رد  هچنانچ  درک ، یم  يریگولج  یمالـسا  ماظن  حـلاصم  اب  ریاـغم  ياـهیریگ  میمـصت  زا  داد و  یم  رارق  بـالقنا 
ظفح روشک  یماظن  متـسیس  شترا و  رد  ار  ییاکیرما  ناراشتـسم  روضح  تابجوم  اکیرما » يراشتـسم   » ماـن رییغت  اـب  اـت  درک  شـالت  عاـفد 

حیرـشت نآ  زا  يریگولج  رد  ار  نارمچ »   » دیهـش دوخ و  شقن  دنیامن و  یم  اشفا  ار  هئطوت  نیا  دوخ ، تارطاخ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  . دنک
، درادن مه  يراک  ام  اب  هک  يوق  دنمتورث و  تلود  اکیرما ، اب  هک  درادـن  یلیلد  چـیه  هک  دوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  تقوم  تلود  دـننک : یم 
هک دوـب  نیا  شجیاـتن  زا  یکی  تشاد . یجیاـتن  تقوـم  تـلود  رد  رکف  نـیا  .و  مـیروآ درد  هـب  ار  دوـخ  درد  یب  رـس  میتـفیبرد و  دوـخ  یب 
رد دعب  میتشادن . -  ربخ  ام  اهتدم  ات  هک  دندوب  اهییاکیرمآ  زا  يا  هدع  ییاوه ، يورین  رد  دـننامب -  دـنراذگب  ناریا  لخاد  رد  ار  اهییاکیرما 
زا یکی  دوب ، عافد  یلاع  ياروش  سیئر  ناگرزاب  سدـنهم  ياـقآ  مدوب و  عاـفد  یلاـع  ياروش  وضع  نم  تقو  نآ  هک  عاـفد  یلاـع  ياروش 

، میتسه اج  نیا  ام  زورما  نوچ  هک  دندوب  هدرک  داهنشیپ  ییاوه ، يورین  داتـس  رد  رقتـسم  ياهییاکیرمآ  هک  دوب  نیا  دش ، ناونع  هک  یلئاسم 
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ام ات  دینک  باختنا  شیارب  يرگید  مان  سپ  میتسین ! ! انعم  نآ  هب  یماظن  یسانشراک  ام  تسین و  یماظن  یـسانشراک  رتفد  ام  رتفد  مسا  رگید 
دیاش . دنرادهگن ناریا  رد  ار  اکیرمآ  یماظن  يراشتـسم  هاگتـسد  دندرک  یعـس  بالقنا  لیاوا  رد  دـنیامرف : یم  رگید  هرطاخ  رد  و  مینامب ...

ات داتفا . قافتا  هک  تسا  ییاهبیجع  نآ  زا  اما  تسا ، بیجع  مه  اعقاو  . دـشاب يا  هزاـت  فرح  دـیآ و  رظن  هب  بیجع  یلیخ  عوضوم  نیا  يارب 
هتبلا دنتشاد . ار  ناشدوخ  هاگتسد  مد و  شترا ، هناگ  هس  ياهورین  زا  یکی  رد  اکیرمآ  شترا  يراشتـسم  هاگتـسد  بالقنا ، زا  دعب  هام  دنچ 

اج نیا  ار  ناش  یتاعالطا  رـصانع  اما  دـندوب ، هدرک  رارف  ناشدوخ  دوب و  هتفر  نیب  زا  دوب ، كرتشم  داتـس  لـحم  رد  هک  ناـش  یلـصا  زکرم 
! - دوب يا  ییاشامت  عافد  یلاع  ياروش  کی  مه  نآ  هک  زور - ، نآ  عافد »  یلاـع  ياروش   » رد دـننک . ظـفح  ار  رگنـس  اـت  دـندوب  هتـشاذگ 

ساسح زکرم  نآ  رد  اهنیا  بالقنا ، لوا  رد  روطچ  هک  دینک  یم  بجعت  زورما  امش  دوش ، هدرب  مان  ناشیاهمسا  رگا  هک  دندوب  وضع  يدارفا 
یلو دننیبب ، ار  ام  دندوبن  لیام  رصانع  نآ  ینعی  دوب ، یمـسر  ریغ  روضح  کی  عقاو  رد  یلاع ، ياروش  نآ  رد  مه  هدنب  روضح  . دندوب وضع 
نامز نآ  تاسلج  زا  یکی  رد  میدرک . یم  تکرـش  تاسلج  نآ  رد  بالقنا ، لوا  نامز  نآ  صوصخم  ياهـشور  اب  یبالقنا و  لکـش  هب  ام 
ناریا رد  اکیرمآ  قباس  يراشتـسم  مسا  نآ ، ساسا  رب  هک  دـننارذگب  عاـفد  یلاـع  ياروش  زا  دـنهاوخ  یم  ار  يا  هبوصم  هک  میدـش  هجوتم 

ام دننک ! ! ءاضما  عافد  یلاع  ياروش  ار  يراشتسم  دوجو  تقیقح  رد  ینعی  ددرگ ! بیوصت  نانآ  يداهنشیپ  ياهمان  زا  یکی  دوش و  ضوع 
هب دعب  دینک ، تباث  ار  ناشدوجو  لصا  لوا  دننک ! یم  هچ  اج  نیا  نایاقآ  نیا  میتفگ  . دنتسه ناریا  رد  زونه  اهیراشتسم  هک  میدیمهف  اج  نآ 

دارفا نیا  رتدوز  هچره  دوش  هدنارذگ  يا  هبوصم  ات  درک  کمک  مه  وا  ار ، زیزع  نارمچ  دیهش  موحرم  دنک  تمحر  ادخ  میـسرب . ناشمـسا 
رـصانع یمالـسا ، يروـهمج  شترا  لـخاد  رد  هک  دـندرک  یم  تارج  دـنداد و  جرخ  هب  تحاـقو  اـهنیا  دـح  نـیا  اـت  . دـنور نوریب  ناریا  زا 
ياضعا رثکا  ندمآ  راک  يور  بجوم  هک  ناگرزاب  سدنهم  هب  تقوم  تلود  تیلوؤسم  يراذـگاو  ( 3 . ) دننامب یقاب  ییاکیرمآ  يراشتسم 

ماـما ترـضح  . دراد هناگادـج  یـسررب  هب  زاـین  هک  تسا  یلئاـسم  زا  یکی  دـیدرگ ، یتـلود  مهم  بصاـنم  رد  یلم  ههبج  يدازآ و  تـضهن 
هکلب دندوبن ، يدازآ  تضهن  لاربیل  رصانع  ندمآ  راک  يور  هب  یضار  هک  دندومرف  هراشا  میمـصت  نیا  دروم  رد  اهدعب  هرـس  سدق  ینیمخ 

، دوب هچره  نکیل  تسا ، هدـشن  صخـشم  دـنداد ، ار  قوف  داهنـشیپ  یناسک  هچ  هک  نیا  دـندرک . لوبق  ار  هلاسم  نیا  ناتـسود ، هیـصوت  هباـنب 
نکمم اـهیدوز  نیا  هب  اـهنآ  ناربـج  هر )  ) ماـما ترـضح  هدوـمرف  هباـنب  هـک  درک  دراو  یمالـسا  بـالقنا  ناـیرج  هـب  ییاـهتراسخ  اـهنایز و 

هلاسم رد  هک  درک  داـجیا  بـالقنا  يارب  يداـیز  ياـهتمحز  تیعمج ، نیا  یناـحور  دـض  تیهاـم  يدازآ و  تضهن  هدز  برغ  رکفت  . تسین
نیا اب  تفلاخم  رد  یلم  ههبج  اب  تیعمج  نیا  یهارمه  صاصق و  هحیـال  یـساسا ، نوناـق  ناـگربخ  سلجم  رد  هیقف »  تیـالو   » لـصا حرط 

راکـشآ ياهتیامح  قارع و  زواجت  ربارب  رد  یمالـسا  يروهمج  سدـقم  عافد  لاس  تشه  هلاـسم  یـسوساج ، هنـال  لاغـشا  ناـیرج  هحیـال ،
هب دقتعم  نیدتم و  دهعتم ، رصانع  يربهر و  مظعم  ماقم  لاحره ، رد  . تسا دوهـشم  یبوخب  ... قارع و یثعب  میژر  زواجت  زا  یناهج  رابکتـسا 

نیا تیناحور  دض  یمالسا و  بالقنا  دض  ياه  همانرب  ققحت  زا  عنام  ات  دنتـشاد  یمهم  هدنرادزاب  شقن  یتلود ، نینچ  نایم  رد  هیقف  تیالو 
ترضح ای  هداد و  ناشن  شنکاو  نانآ  حیحـصان  ياهدرکلمع  هب  تبـسن  عقومب  هدوب و  ایاضق  دهاش  کیدزن  زا  یفرط ، زا  دنوش و  تیعمج 

یتخـس و  ناگرزاب ، سدنهم  هیور  تقوم و  تلود  هرابرد  قیاقح  یخرب  ياشفا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  . دـنهد رارق  عیاقو  نایرج  رد  ار  ماما 
يارب هک  دـنیامن  یم  هراشا  نانآ  ياهینکـشراک  زا  ییاه  هشوگ  هب  دـننک ، لمحت  ار  نآ  رـصانع  تلود و  نیا  دـندوب  روبجم  هک  ییاـهزور 

زا لاس 59 ، رد  دهشم  مدرم  میظع  عامتجا  رد  یتانایب  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تسا . یمهم  دنـس  راگدنام و  یمالـسا ، بالقنا  ردص  خیرات 
دراوم هلمج  زا  . دـنیوگ یم  نخـس  تقوم  تلود  ياهلاربیل  ربارب  رد  بـالقنا  ياروش  صلخم  یبـالقنا  رـصانع  ریاـس  دوخ و  لـمحت  ربص و 

فلاخم اهتردق  ربا  اب  مه  ینعی  دنـشاب ، یبالقنا  دص  رد  دص  دیاب  ارزو  هک  دـنتفگ  یم  ناشنارای  هل و  مظعم  . دوب اهـشنیزگ  هلاسم  فالتخا ،
تایـصوصخ نیا  دـقاف  بلغا  دـندش ، یم  یفرعم  جـیردتب  هک  ییارزو  هک  یلاـح  رد  . دنـشاب هتـشاد  داـقتعا  مالـسا  هب  اـقیمع  مـه  دنـشاب و 

يارزو بیوصت  مدع  تروص  رد  هک  درک  یم  دیدهت  ار  بالقنا  ياروش  صلخم  دـهعتم و  ياضعا  تقوم ، ریزو  تسخن  ناگرزاب ، . دـندوب
بالقنا ياروش  دنیوگب  دنتساوخ  یم  تشاد ؟ یموهفم  هچ  تلود  لیکشت  زا  زور  تسیب  زا  سپ  افعتـسا  داد ! ! دهاوخ  افعتـسا  يداهنـشیپ ،
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ناگرزاب هب  راب  دـنچ  ( 4  « ) ماظتنا ریما   » دروم رد  صوصخب  دیـشک ، هرجاشم  هب  راـک  زین  ناـگرزاب  ناـنواعم  رـس  رب  دـنک ! یم  ینکـشراک 
ماقم هب  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  مکح  نتم  ( 5 . ) دوش یم  در  ماظتنا  ریما  تیحالـص  ماما ، هلخادـم  اب  هرخالاب  دـننک . یم  ضارتعا 
ياقآ مالسالا  تجح  بانج  میحرلا 20/2/1359  نمحرلا  هللا  مسب  تسا : نینچ  یلم  عاـفد  یلاـع  ياروش  رد  تیوضع  يارب  يربهر  مظعم 

يروهمج یـساسا  نوناق  هد  دـصکی و  لصا  ياـنبم  رب  یلم  عاـفد  یلاـع  ياروش  لیکـشت  يارب  هتاـضافا  تماد  يا  هنماـخ  یلع  دیـس  جاـح 
مزال میتسه ، ییانثتـسا  عضو  رد  نوچ  عقوم ، نیا  رد  دـیوش و  یم  بوصنم  بناج  نیا  فرط  زا  رواشم  ناونع  هب  یلاعبانج  ناریا ، یمالـسا 
حور ( 6 . ) دـیراد لاسرا  بناج  نیا  يارب  ار  شترا  فلتخم  تارادا  یلخاد  ياهدادـیور  تقد ، لامک  اب  لماک و  یـسررب  اب  هتفه  ره  تسا 

رد یمکح  یط  تما  ماما  يرظتنم ، ياـقآ  فارـصنا  یناـقلاط و  هللا  تیآ  موحرم  توف  زا  سپ  نارهت  هعمج  تماـما  ینیمخلا  يوسوملا  هللا 
رد نارهت  هعمج  ماما  دنمـشزرا  نانخـس  دـندومرف . بوصنم  نارهت  هعمج  تماما  هب  ار  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  هام 58 ، يد  خیرات 24 

هـسامح عیدب ، هعومجم  نیا  رانک  رد  تسا . هدـنزرا  ياهدومنهر  یـسایس و  ياهلیلحت  یمالـسا ، فراعم  زا  يا  هعومجم  هعمج ، ياهزامن 
نیا رد  . دراد رارق  هام 63 ) دنفسا  خروم 24  هعمج  زامن   ) تسا هقباس  یب  هعمج  زامن  خـیرات  رد  هک  یخیرات  هعمج  زامن  هوکـشرپ  میظع و 
جوم هتفرگ و  حورجم  اـه  هد  دیهـش و  نیدـنچ  نارازگزاـمن ، فص  رد  نیقفاـنم  طـسوت  بمب  راـجفنا  هک  یلاـح  رد  یندـنامدای ، هب  هعمج 

زا و  دیـشاپ ، هعمج  زامن  ناگدـنراد  اپرب  رگید  مادـنا  رب  ار  نارازگزامن  كاپ  رکیپ  ياه  هراپ  دوب و  هدـنازرل  ار  هعمج  زامن  هاگیاج  راجفنا 
رد دندوب ، هدرک  اپ  هب  ییاغوغ  موادم ، کیلش  اب  اهییاوه  دض  و  درک ، یم  نارابمب  هب  دیدهت  رابکتـسا ، لدم  نیرخآ  ياهامیپاوه  نامـسآ ،

، دنام یقاب  بترم  نانچمه  اهفص  دندنام و  ياجرب  مکحم  راوتـسا و  همه  یهلا ، تادییات  هعمج و  ماما  یبلق  شمارآ  یحور و  تردق  هیاس 
تیاهن رد  ار  زامن  سپس  .و  دیآ دیدپ  وا  يادص  نینط  رد  یشزرل  یتح  هک  نآ  نودب  داد ، همادا  اه  هبطخ  هب  تردق ، تیاهن  اب  هعمج  ماما  و 

: دندومرف هدرک ، هراشا  نآ  هب  ون  لاس  مایپ  رد  تما  ماما  و  درب ، ورف  یتفگش  هب  ار  نمشد  تسود و  درک و  هماقا  یـصاخ  هجوت  اب  هنینامط و 
ییاهادص نآ  اب  هنینامط  اب  روط  نآ  تشذگ ، تماقتـسا  اب  تینارون  اب  هوکـشاب ، روط  نآ  هک  ار  هعمج  زور  هصق ي  منک  یمن  شومارف  نم 

هچ مدرم  نیب  رد  منیبب  مدرک  یم  هاگن  اـصوصخم  . مدرک یم  هاـگن  مدرک ، یم  هظحـالم  نم  . دـمآ یم  هک  ییاـهرابگر  نآ  اـب  . دـمآ یم  هک 
مدرم . درک تبحـص  يوق  نینط  نآ  اب  روط  نآ  هعمج  ماما  تقو  نآ  دوشب و  ادیپ  وا  رد  یلزلزت  هک  ار  رفن  کی  یتح  مدـیدن  . تسه یعـضو 
يارب هرس  سدق  ماما  ترـضح  طسوت  يربهر  مظعم  ماقم  باختنا  ( 7 . ) میدمآ تداهـش  يارب  ام  هک  دندز  دایرف  دـندرک و  شوگ  روط  نآ 

يرایـسب يرگیبالقنا  ملع و  هیعاد  نانآ  زا  یخرب  هک  هدـش  هتخانـش  فورعم و  گرزب ، ياملع  دوجو  روضح و  مغر  هب  نارهت ، هعمج  ماما 
یشان هقالع ، نیا  دنتشاد و  يرایسب  تبحم  هقالع و  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  هب  تبسن  ادتبا  نامه  زا  ماما  ترـضح  هک  دهد  یم  ناشن  دنتـشاد ،

طخ رد  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تکرح  میقتسم  ریسم  تسا . هدوب  ماما  ترضح  يوس  زا  ناشیا  صاخ  ياهیگژیو  تخانش  زا 
راذگناج تلحر  زا  دعب  هچ  یمالـسا و  يروهمج  راذگناینب  روضح  رد  هچ  بالقنا ، تخـس  ثداوح  هرـس و  سدـق  ینیمخ  ماما  ترـضح 

ياه هئطوت  زا  یکی  یـساسا  نوناق  ناگربخ  سلجم  لالحنا  هئطوت  حرط  ندرک  یثنخ  داد . ناشن  ار  ماما  تخانـش  تحـص  تیناقح و  ماما ،
سلجم لالحنا  دش ، هدامآ  ارجا  يارب  یحارط و  یلم ، ههبج  حانج  هتسباو و  نارکفنشور  زا  يرـصانع  تیامح  اب  هک  اهارگ  یلم  كانرطخ 

هب بالقنا و  زا  نتفرگ  تقو  يارب  ناسسؤم  سلجم  داجیا  رد  فرحنم  رصانع  هئطوت  هک  نآ  زا  سپ  . تسا یـساسا  نوناق  یـسررب  ناگربخ 
نیرتمهم زا  یکی  دندش ، عمج  یساسا  نوناق  بیوصت  یسررب و  يارب  تلم  ناگربخ  دیـسرن و  هجیتن  هب  دوخ  موش  ياه  هشقن  ندناسر  رمث 
تموکح هدولاش  هک  لصا  نیا  حرط  اب  . دش حرطم  یتشهب  دیهـش  نوچ  يزرابم  ياملع  طسوت  هیقف »  تیالو   » لصا ینعی  نوناق ، نیا  لوصا 
تموکح يداینب  لصا  نیا  بیوصت  زا  ناگربخ ، سلجم  لـالحنا  اـب  اـت  دـندمآرب  ددـص  رد  ارگ  یلم  رـصانع  داـهن ، یم  ناـینب  ار  یمالـسا 
يوگنخس ماظتنا -  ریما  سابع  راک  رتفد  زا  زکرم  یمالسا  بالقنا  یناتسداد  هک  يا  همان  زا  ار  هئطوت  نیا  لیصفت  . دننک يریگولج  یمالـسا 

رد ار  يربـهر  مظعم  ماـقم  شقن  سپـس  میریگ و  یم  یپ  تسا ، هدرک  رـشتنم  هدروآ و  تسد  هب  يریزو -  تسخن  رتـفد  لوؤـسم  تلود و 
رایتخا رد  هدمآ ، تسد  هب  ماظتنا  ریما  راک  رتفد  زا  هک  ار  يا  همان  زکرم ، یمالسا  بالقنا  یناتسداد  مینک . یم  نایب  هئطوت  نیا  ندومن  یثنخ 
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هئارا تقوم  تلود  هب  هدربمان  طسوت  ناگربخ ، سلجم  لالحنا  حرط  هدـش ، هتـشون  ماظتنا  ریما  طخ  اب  هک  همان  نیا  رد  . تشاذـگ تاـعوبطم 
هبنش راهچ  خیرات  رد  نم  داهنشیپ  هب  انب  : » تسا حرـش  نیدب  همان  نتم  . دنا هدرک  تقفاوم  نآ  اب  زین  تقوم  تلود  ياضعا  زا  نت  دنچ  هدش و 

اـضر 4- نسحلاوبا  ایندار 3 - ساـبع  يروـنا 2 - یقت  - 1 دـیدرگ : لیکـشت  ریز  دارفا  روضح  اـب  يروـنا  یقت  لزنم  رد  هسلج   18/7/1358
زا روظنم  يداوج . دیس  جاح  ردص  دمحا  ماظتنا 9 - ریما  سابع  ردص 8 - ینب  حتفلاوبا  يدالوپ 7 - یعیمس 6 - سابع  يا 5 - هغارم  مدقم 

هدنیآ تاباختنا  رد  تکرش  يارب  يدحاو  ههبج  لیکشت  داهنشیپ  هب  یگدیسر  دوجوم و  نارحب  اب  هلباقم  لح  هار  نتفای  هسلج ، نیا  لیکـشت 
ادـتبا دوب ، زور  تیمها  اب  لـئاسم  زا  یکی  یـساسا ، نوناـق  ناـگربخ  سلجم  تاـبوصم  هلاـسم  نوچ  دوب ، روهمج  تساـیر  اروش و  سلجم 

رارق هجوت  دروم  درک ، یم  زواجت  سلجم  نیا  ناگدـنیامن  باختنا  هلاسم  رد  مدرم  تلاـکو  دروم  زا  هک  يدراوم  دـش و  ثحب  نآ  هراـبرد 
شیپ هب  یگدیـسر  ياج  هب  نینچمه  نوناق و  یـسررب  نامز  ندرک  رت  ینالوط  زا  دوب  تراـبع  هک  ار  دراوم  نیا  ردـص  ینب  ياـقآ  تفرگ و 

رد دوش و  هدیناسر  ریزو  تسخن  ياقآ  عالطا  هب  دروم  ود  نیا  هک  دش  هتفرگ  میمـصت  دیدج ، نوناق  هیهت  هدـش ، هیهت  یـساسا  نوناق  سیون 
ار ناشیا  حبص ، هدزای  تعاس  هبنش  هس  زور  . دش هتـشاذگ  نم  هدهع  هب  هفیظو  نیا  دوشب . مادقا  سلجم  لالحنا  هب  تبـسن  تقفاوم ، تروص 
دوش و هیهت  ام  فرط  زا  ینتم  هک  دش  رارق  دعب  یلو  دوب ، نیگنـس  ناشیا  يارب  هلاسم  نیا  ادتبا  . مدـناسر ناشیا  عالطا  هب  ار  بلاطم  مدـید و 

يداوج دیـس  جاح  ردص  دمحا  ياقآ  دیدحالـص  عالطا و  هب  هیهت و  ردص  ینب  ياقآ  فرط  زا  زور  نیمه  رد  قوف  نتم  . دننیبب ار  نآ  ناشیا 
دنک ءاضما  ار  نآ  يداوج  دیـس  جاح  ردص  ياقآ  دش  رارق  . مدناسر ناشیا  عالطا  هب  رهظ  زا  دعب  جـنپ  تعاس  . دـش هیهت  یناجنز  هللا  تیآ  و 

حالـصا نتم  . دسرب ارزو  هیلک  ياضما  هب  دیامنب و  یکچوک  تارییغت  نآ ، نتم  دش  رارق  یلو  . داد ناگرزاب  سدنهم  هب  اضما و  ار  نآ  ردـص 
رتکد رهورف ، نالدرا ، یماـس ، رتکد   ) نم ار  ارزو  زا  رفن  تفه  دـش  رارق  دیـسر و  ریزو  تسخن  عـالطاب  هبنـش 21/7/58  زور  رهظ  رد  هدش ،

دعب راهچ  ات  . دیامن تبحـص  ناگرزاب  سدنهم  دوخ  ار  هیقب  مینیبب و  البق  يدزی ) رتکد  يداوج و  دیـس  جاح  ردص  یچانیم ، رتکد  یمالـسا ،
ریزو و تسخن  دوخ  هنافساتم  مدوب  يریزو  تسخن  رتفد  رد  تعاس 5/6  رد  تلود  تئیه  هسلج  زا  لبق  مدـید و  ار  نایاقآ  هیلک  نم  رهظ  زا 

اذـهعم . دـننک تبحـص  رظن  دروم  دارفا  اب  هسلج  زا  لبق  دنتـسناوتن  دـندوب ، ءارزو  نایاقآ  رگید  اـب  هرکاذـم  روماـم  هک  یباحـس  رتکد  ياـقآ 
یماسا هک  دندرک  اضما  تلود  هسلج  لیکشت  زا  لبق  ار  حرط  نیا  ریز ، حرش  هب  رفن  هدفه  هک  دوب  يدح  رد  اهتلاخد  راک و  همادا  تالکشم 

هللا تزع  سدنهم  یباحس 7 - هللا  دی  ییاجر 6 - یبیبح 5 - رتکد  یماس 4 - رتکد  یمالسا 3 - رتکد  يدزیا 2 - رتکد  - 1 : ) زا دنترابع  اهنآ 
اضر رتکد  يداوج 14 - دیس  جاح  ردص  رهورف 13 - نایغابص 12 - نالدرا 11 - ییاریتک 10 - سدنهم  هدازدمحا 9 - رتکد  یباحس 8 -
يراب نیلوا  نیا  . دنک اضما  هسلج  رد  ناگرزاب  سدنهم  دوخ  دـش  رارق  و  يدسا 17 )... - ینب  سدنهم  يدبهپسا 16 - سدنهم  ردص 15 -

( یچانیم يدزی و  نارمچ ، رف ، نیعم   ) دـندوب هدرکن  ءاضما  هک  یناسک  . دیـسر یم  بیوصت  هب  یتیرثکا  نینچ  کی  اب  داهنـشیپ  کی  هک  دوب 
رارق . دز زابرس  حرط  نیا  ءاضما  زا  ناهرب  لیلد و  رازه  اب  هشیمه ، دننام  هنافساتم  بش  دنک و  اضما  هک  درک  لوبق  حبـص  یچانیم  هتبلا  هدوب ،

ناگدـنیامن لیلد ، نیمه  هب  مینک و  مالعا  اه  هماـنزور  نویزیولت و  ویدار و  قیرط  زا  ار  نآ  بیوصت ، زا  سپ  هلـصافالب  هک  میدوب  هتـشاذگ 
هگن هدامآ  ار  اه  همانزور  یتح  ام  . دنتـشاد روضح  همه  دش ، مامت  تلود  هسلج  هک  بش  مین  هد و  تعاس  میدرک و  توعد  ار  اهناگرا  هیلک 

مه حرط  . دـش مامت  تلود  هسلج  دـننک . پاچ  هداـعلا  قوف  تروص  هب  ار  تلود  هبوصم  دـنناوتب  بش ، تعاـس  ناـمه  رد  هک  میدوب  هتـشاد 
بلطم یفن  راک ، نیا  يانعم  دوشن ، رـشتنم  ماما  عالطا  ات  دوب  نآ  زا  ترابع  دنتـشاذگ ، حرط  يور  رب  هک  ار  یطلغ  نیا  یلو  دـش ، بیوصت 

یفاک تراسج  دقاف  نامز ، نیگنس  طیارش  لوبق  رد  هداعلا  قوف  تردق  یلاع و  تایصوصخ  همه  اب  ناگرزاب  سدنهم  هنافـساتم  نوچ  دوب ،
وا تسه ، گرزب  راک  کی  يارب  تراسج  هب  جاـیتحا  هک  اـج  نآ  . میا هدوب  لکـشم  نیمه  راـچد  اـم  بـالقنا ، تموکح  يادـتبا  زا  تسا و 

نداد یلم و  تینما  داجیا  ناونع  هب  یکی  دـش ، هداد  تلود  هب  نم  فرط  زا  گرزب  یبالقنا  حرط  ود  لاسما ، راهب  رد  . دـنک یم  رارف  هشیمه 
يراکیب نارحب   » ندرک فرطرب  حرط  رگید ، دنهد و  همادا  دوخ  دیلوت  یگدـنز و  راک و  هب  هک  مدرم  هب  هملک  معا  ینعم  هب  تینما  ساسحا 

، هدازدـمحا رف ، نیعم   ) ریثاـت تحت  .و  تشادـن ار  اـهنآ  ندرک  هداـیپ  تراـسج  ناـگرزاب  دـش ، بیوـصت  حرط  ود  ره  هک  يدوـجو  اـب  هک  « 
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هب جاـیتحا  تکلمم  هک  ناـمز  زا  ههرب  نینچ  رد  ییوج ، هفرـص  نیا  دوب و  ییوج  هفرـص  ناشراعـش  هک  دوب  ییاریتک ) نـالدرا و  ناـیغابص ،
يا هدع  ناگرزاب و  ادرف  دزدهاوخ . هدز و  بالقنا  هب  ار  همطل  نیرتگرزب  تشاد ، دوخ  ینارمع  يدیلوت و  يداصتقا  متـسیس  رد  لوپ  قیرزت 
البق رگا  هک  یلاح  رد  . درک دـهاوخ  در  ار  نآ  ماما  هک  دوب  حـضاورپ  . دـندرک حرطم  ار  حرط  دـنتفر و  ماما  ندـید  هب  تلود  تاـیه  دارفا  زا 

هب دـننک ، یم  رکف  نامز  صاخ  عضو  لـیلد  هب  هک  مدرم  نویلیم  ضوع 36  رد  یلو  . دوب دصرد  نآ 10  ندرک  در  سناش  دوب ، هدـش  مالعا 
ناگرزاب تشگزاب  ماما ، يربهر  تحت  دنتساخ و  یم  اپ  هب  درک ، دهاوخ  تموکح  تکلمم  رب  مسیدنوخآ  مالـسا ، نوناق  ندش  هدایپ  ياج 
ناگرزاب تموکح  ادـتبا  زا  اریز  دـنک ، در  ار  حرط  نیا  دـننک ، تروشم  وا  اب  هک  یتروص  رد  تشاد  قح  ماـما  دنتـساوخ . یم  ناـشیا  زا  ار 
رکفنشور هدرک و  لیصحت  هقبط  هب  وا و  هب  یلیخ  تسا و  هدرک  نایب  ار  نآ  تارکب  هدوب و  تحاران  وا  تیعطاق  مدع  وا و  فعض  زا  هشیمه 

تاداهنـشیپ ریاس  دننام  دنک ، لیدبت  دیما  هب  ار  اهیدیماان  دشاب و  بالقنا  رد  بالقنا  تسناوت  یم  هک  یحرط  تروصره ، هب  . درادن نانیمطا 
رظن تلود  هیمالعا  تسا . ریز  حرـش  هب  تفاین ، راشتنا  ماما  يدج  تفلاخم  رطاخ  هب  هک  تلود  هیمالعا  نتم  ماظتنا  ریما  دش » . نفد  هدـنزاس 

ياروش هام 1358  ریت  بوصم 14  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  ییاهن  یسررب  سلجم ، تاباختنا  نوناق  هحیال  هدام 35  هرصبت  هب 
کی رثکا  دح  حاتتفا  خیرات  زا  یمالسا ، يروهمج  یساسا  نوناق  میظنت  یسررب و  نامز  تدم  هرصبت -  : » هتـشاد ررقم  هک  یمالـسا  بالقنا 
هحیال نیا  رد  هک  هدوب  یطیارـش  تدم و  هب  دودحم  دیقم و  روکذم ، سلجم  ياضعا  یگدنیامن  تلاکو و  هک  نیا  هب  رظن  و  دشاب » یم  هام 
هجوت اب  دنا و  هدرک  باختنا  ار  نانآ  هام ) کی   ) نیعم تدم  يارب  نوناق ، نآ  تاررقم  دانتسا  هب  زین  ناگدننک  باختنا  هدش و  نییعت  ینوناق 

تلاکو و نآ ، ياضقنا  زا  دعب  دشاب ، ینیعم  نامز  هب  دودحم  یگدنیامن  تلاکو و  رگا  یقوقح ، یعرش و  نیزاوم  لوصا و  قبط  هک  نیا  هب 
یـساسا نوناق  ییاهن  یـسررب  سلجم ، یلخاد  همانماظن  سلجم و  روما  هرادا  ینوناق  هحیال  هدام 19  نمـض ، رد  دوش . یم  دئاز  یگدنیامن 

ربانب . تسا هدرک  نییعت  زور  یس  اعمج  ار  یـساسا  نوناق  لوصا  یـسررب  تدم  زین  یمالـسا  بالقنا  ياروش  هام 1358  رویرهش  بوصم 8 
رابتعا دـقاف  نآ ، تابوصم  نوناق و  فلاخم  تلاکو  لاور  تدـم و  ياضقنا  زا  سپ  یـساسا  نوناق  ییاـهن  یـسررب  سلجم  راـک  همادا  نیا ،

یعرـش و ههجو  سلجم ، نآ  فرط  زا  ینوناق  تلهم  دیدمت  دنک ، دـیدمت  هفرطکی  ار  دوخ  تلاکو  تدـم  درادـن  قح  لیکو  نوچ  تسا و 
. دوش یم  مالعا  یـساسا  نوناق  لوصا  ییاهن  یـسررب  سلجم ، لالحنا  قوف ، نیناوق  لوصا و  دانتـسا  هب  لاح ، نیا  اـب  . تسا هتـشادن  ینوناـق 
، بالقنا يربهر  ماقم  دییات  اب  میظنت و  تلود ، فرط  زا  هک  یساسا  نوناق  سیون  شیپ  بیوصت  يارب  خیرات ، نیا  زا  هام  کی  فرظ  تلود 

يارآ هب  دـشاب ) یم  يربهر  ماـقم  دـییات  بـالقنا و  ياروش  بیوصت  دروم  هک  یتاحالـصا  اـب  . ) تسا هدیـسر  بـالقنا  ياروش  بیوصت  هب 
ریما هک  تسا  يدـیق  ناـمه  دنتـشاد ، موش  هئطوت  نیا  ندرک  یثـنخ  رد  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  هک  یـشقن  ( 8 . ) درک دـهاوخ  هعجارم  یمومع 
حرط نیا  راشتنا  زا  شیپ  ماـما  ترـضح  ندرک  هاـگآ  وا ، روظنم  دـنک و  یم  داـی  دنتـشاذگ » حرط  يور  هک  یطلغ   » ناونع هب  نآ  زا  ماـظتنا 
نانآ ناهد  يوت  هرـس  سدق  ماما  ترـضح  دش ، یم  مالعا  حرط  نیا  مه  رگا  اما  دـندرک ، یم  هابتـشا  دوخ  یبایزرا  رد  اهلاربیل  هچ  رگا  . دوب

يا و هنماـخ  هللا  تیآ  نوـچ  یناـسک  روـضح  نکیل  دوـش ، هتفرگ  بـالقنا  زا  یفارحنا  تارکفت  عـفن  هب  تـصرف  داد  یمن  هزاـجا  دز و  یم 
ریما . دـیدرگ ددـعتم  عقاوم  رد  نافرحنم  یماکان  بجوم  یمالـسا ، ماظن  ماما و  ترـضح  عضاوم  زا  هناعطاق  تیامح  و  ناـنآ ، باـن  هشیدـنا 

ار همان  دش  انب  دوب و  هدیـسر  تقوم  تلود  هنیباک  يارزو  زا  رفن  هدزناپ  ياضما  هب  هک  دوب  هدرک  هیهت  يا  همان  تلود ، تایه  يوس  زا  ماظتنا 
تـساوخ نیا  اب  ماما  رگا  هک  دـندوب  هتـشاذگ  نیا  ربانب  . دـننک مـالعا  لـحنم  ینوناـق و  ریغ  ار  ناـگربخ  سلجم  دـننک و  شخپ  مومع  يارب 

حرطم ناریزو  تایه  رد  همان  نیا  هک  یعقوم  دنهد ! ! افعتسا  یعمج  هتسد  دیامرف ، تفلاخم  رگا  دنا و  هدیـسر  دارم  هب  هک  دیامرف ، تقفاوم 
هرخالاب دنتسیا و  یم  هئطوت  نیا  لباقم  رد  تدشب  دندوب ، رـضاح  هسلج  نآ  رد  بالقنا  ياروش  فرط  زا  هک  يا  هنماخ  هللا  تیآ  دوش ، یم 

عطاق روط  هب  نانآ ، تساوخرد  ندینش  اب  زین  ماما  ترضح  دنراذگ . نایمرد  ماما  اب  ار  هلاسم  همان ، راشتنا  زا  شیپ  هک  دننک  یم  عناق  ار  اهنآ 
مالعا عنامالب  ار  نانآ  یعمج  يافعتسا  یتح  دیکات و  یـساسا ، نوناق  ناگربخ  سلجم  راک  همادا  ندوب  ینوناق  رب  مالعا و  ار  دوخ  تفلاخم 

يرـصانع اکیرما و  هئطوت  اهلاربیل  نایارگ و  یلم  اکیرما و  اب  يزیتس  تخـس  ( 9 . ) دش یثنخ  اهلاربیل  موش  هئطوت  هلیـسو ، نیدب  دـننک و  یم 
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بالقنا ردـص  رد  یگنراگنر  ياهنایرج  . دـبای یمن  صاصتخا  دروم  نیا  هب  اهنت  دـندوب ، اکیرما  اب  لاصتا  طابترا و  لاـبند  هب  لـخاد  رد  هک 
عونت اه و  هئطوت  نیا  مجح  . دـشاب یمالـسا  بالقنا  ریـسم  فادـها و  رد  گرزب  یفارحنا  زاغآ  تسناوت  یم  اهنآ  زا  کیره  هک  داتفا  قافتا 
یناهج رابکتـسا  ینمـشد  هنیک و  دانع ، قمع  وس  کی  زا  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخب  اهنآ ، نیودت  يروآ و  عمج  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اهنآ 

بالقنا ربهر  قیفوت  یلاعت و  قح  تیانع  رگید ، يوس  زا  تسا و  ردقچ  یمالسا  بالقنا  مالـسا و  اب  راوخناهج ، ياکیرما  اهنآ ، سار  رد  و 
تسا و هدوب  نازیم  هچ  اه  هئطوت  نیا  ندرک  یثنخ  رد  ناریا  راکادف  دهعتم و  ناملـسم ، تلم  هرـس و  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  یمالـسا ،

یخرب زا  ییاهـشخب  هب  دوخ ، تارطاخ  لقن  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  تسا . هتخاـس  هزجعم  نیا  گرزب ، یهلا و  ماـظن  کـی  زا  اـهنت  اـتقیقح 
، اهنآ لقن  هک  دنا  هدومرف  هراشا  تفرگ ، یم  ماجنا  ناریا  هب  وا  تشگزاب  اکیرما و  ددجم  حرط  ياتسار  رد  هک  ارگ  یلم  رصانع  ياه  هئطوت 

نآ هک  دـش  ثعاب  ماما ، رادافو  نادرگاش  نامیا  يرایـشوه و  اهنت  هک  يراـگزور  یتخـس  روآداـی  و  زومآ ، تربع  مه  تسا و  نیریـش  مه 
هدیدنسپ و رهاظ  هب  ياهراعش  رد  ولو  هداد ، سپ  ناحتما  رصانع  نیا  هب  دامتعا  هک  اج  نآ  زا  تربع  . دوش لیدبت  يزوریپ  ینیریش  هب  اهیخلت 
اب هزرابم  هک  میوگب  دـیاب  تسین . ادـخ  نمؤم  رایـشوه و  ناگدـنب  هتـسیاش  هک  تسا  ندـش  هدـیزگ  رابود  خاروس  کـی  زا  مکح  رد  اـبیز ،

نیا جوا  هک  یـسوساج  هنال ي  ریخـست  ات  زاـغآ  زا  تضهن  نیا  کـفنیال  یلـصا و  طوطخ  زا  یکی  اـم ، یمالـسا  میظع  تضهن  رد  اـکیرما 
تلم دزن  رد  مدرم  نیرتروفنم  اکیرما  روهمج  سیئر  دندرک ، نالعا  ماما  لاس 42  رد  . تسه مه  زورما  ات  دوب و  دمآ ، یم  باسح  هب  هزرابم 

دنداد و ماجنا  ناریا  رد  اکیرما  تسایـس  دـض  رب  ار  یمیظع  یتاغیلبت  یـسایس -  تکرح  کی  هلمج ، نیا  اب  زور  نآ  ماما  ینعی  تسا ، ناریا 
تفرشیپ يارب  بسانم  هنیمز  کی  ار  نیا  دنشاب و  هتـشاد  ههجو  اهتلم  نایم  رد  دنلیام  یلیخ  یناهج  نارادمامز  دیناد ، یم  امـش  هک  نانچمه 

یعس اهنآ  ینعی  تس ، یسایس  ههجو ي  نامه  دنهد ، یم  تسد  زا  تکلمم  کی  رد  هک  يزیچ  نیرخآ  اذل  دنناد ، یم  ناشدوخ  ياهتسایس 
نیا زور ، نآ  زا  ماما  دـنهدن و  تسد  زا  ار  ناشیوربآ  لـقاال  دـنهد ، یم  تسد  زا  مه  ار  ناـش  يداـصتقا  عفاـنم  رگا  هک  تسا  نیا  رب  ناـش 

فرط میدرک  یم  ساسحا  هشیمه  ام  تدم ، نیا  لوط  رد  دندرک  عورش  مدرم  نایم  رد  ناریا و  رد  ار  اکیرما  تیثیح  اب  ینلع  حیرص  هزرابم 
ساسحا میداد ، یم  ماجنا  میژر  هیلع  یتکرح  ره  اذـل  میتسناد ، یمن  ادـج  اکیرما  زا  ار  هاش  اعقاو  ینعی  دنتـسه ، اکیرما  هاش و  ام  هزرابم ي 

دعب و  دـش ، زوریپ  بالقنا  هک  نیا  ات  دوب  یعطق  هداتفا و  اج  بالقنا  رد  يروصت  نینچ  میهد و  یم  ماجنا  اکیرما  دـض  رب  میراد  میدرک  یم 
دـش یم  روصت  نآ  رد  اکیرمآ  يرادبناج  یکدنا  هک  يا  هزیگنا  شیارگ و  ره  اب  اذل  تشاد ، دوجو  دـنور  نیا  اعبط  مه  بالقنا  يزوریپ  زا 

نومضم و نیا  هب  تینابصع  اب  تقوم  تلود  تایه  سیئر  زور  کی  تلود ، تایه  تاسلج  رد  مراد  رطاخ  هب  میدرک . یم  تفلاخم  تدشب 
تدـشب ناـشیا  بجعت  یتحاراـن و  زا  هک  اـم  دـننک »؟! یمن  لو  مدرم  ار  اـکیرما  رب  گرم  نیا  ارچ  : » تفگ بـجعت  لاـمک  رد  یتحاراـن  اـب 

کی هک  ار  مدرم  ياکیرما  رب  گرم  راعـش  دوش  یم  رگم  ییوگ ! ؟ یم  هک  تس  یفرح  هچ  نیا  میتفگ  ناشیا  هب  میدش  تحاران  بجعتم و 
میریگب و مدرم  نهذ  زا  هداد ، دای  اهنآ  هب  ار  نیا  بالقنا  هزرابم و  گنهرف  هکلب  هتـشاذگن  مدرم  نهذ  رد  سک  چـیه  تسا و  یعیبط  راـعش 

سلجم رد  ییاکیرما  ياهروتانـس  زا  یکی  بالقنا ، يزوریپ  لوا  ياه  هام  رد  دیـشاب ، هتـشاد  رطاخ  هب  رگا  تسا ؟ زیاج  يراـک  نینچ  رگم 
ياقآ هک  دش ، اپرب  یلعف  ریت  نادـیم 7  نیمه  رد  یمیظع  تارهاظت  اج  نیا  رد  هک  دوب  هدرک  راهظا  ناریا  دـض  رب  يزیچ  کی  اکیرما  يانس 

هک هیضق  نیا  يور  دندوب  ساسح  ردق  نآ  ینعی  دندرک ، دصق  ءوس  یمشاه  ياقآ  هب  مه  زور  نآ  يادرف  درک و  ینارنخس  اج  نآ  یمـشاه 
هلیـسو ي هب  ادعب  هک  يدانـسا  رد  دندرک و  دصق  ءوس  ناشیا  هب  دوب ، مه  یبوخ  ینارنخـس  هک  یمـشاه  ياقآ  ینارنخـس  زا  دـعب  هلـصافالب 

نآ زا  اکیرما  ترافس  ناگدنیامن  اکیرما و  ریفـس  هک  دش  صخـشم  دمآ ، نوریب  یـسوساج  هنال ي  زا  ماما  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد 
هک نیا  ات  دوش  هلمح  ترافس  هب  تسا  نکمم  هک  دندوب  نارگن  زور ، نآ  رد  دندوب و  ترافس  هب  هلمح  رظتنم  تارهاظت ، نآ  زا  دعب  زور و 

مومع ماما و  دییات  دروم  تفرگ و  ماجنا  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  هلیـسو ي  هب  یـسوساج  هنال ي  ریخـست  تکرح  لاس 58  نابآ  رد 13 
یناریا و تازراـبم  جوا  نیا  .و  تفرگ رارق  دنتـشاد ، روـضح  نادـیم  نیا  رد  هـک  یناـسک  هـمه ي  ناـگربخ و  سلجم  ناگدـنیامن  تـلم و 
زا عفانم  زا  یـشخب  مک  تسد  یتیفیک ، کی  هب  دنناوتب  دـیاش  هک  دـندوب  راودـیما  بالقنا  زا  دـعب  اهییاکیرما  دوب . اکیرما  دـض  رب  یمالـسا 
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يرـصانع زور  نآ  تقوم ، تلود  رد  نوچ  دوبن ، مه  اجیب  اـهنآ  يارب  دـیما  نیا  دـننک و  دـیدجت  ناریا  رد  ار  ناـشدوخ  یلبق  هتفر ي  تسد 
هک هچنآ  اما  دندرک ، یمن  عافد  اراکشآ  یلیخ  دیاش  هک  دندوب  مه  یضعب  دندرک و  یم  عافد  ناریا  رد  اکیرما  عفانم  زا  اراکـشآ  هک  دندوب 
مه زاـب  اـهییاکیرما  هک  نیا  زا  تشادـن و  اـهییاکیرما  لـباقم  رد  یفنم  تیـساسح  هنوـگ  چـیه  تقوـم  تلود  هک  تسا  نـیا  دراد ، تـیعطق 

یعیبط نیا  مینک و  یمن  لوبق  دنتـشاد ، هاش  اب  هک  ار  یطباور  عون  نآ  اـم  تفگ  یم  طـقف  دوبن و  نارگن  دـننک ، نهپ  ناریا  رد  ار  ناـشطاسب 
یتح مه ، تقوم  تلود  تشاد و  میهاوخ  امـش  اب  ار  هاـش  طـباور  عون  اـم  دـنیوگ  یمن  دـنوش  دراو  دـنهاوخ  یم  اـهییاکیرما  یتقو  هک  دوب 
زاـب اهیـشیدنا  هداـس  اـهیراگنا و  لهـس  رثا  رد  و  دوـش ، طـباور  هنوـگ  نآ  هب  یهتنم  يزور  کـی  تسا  نکمم  طـباور  نیا  هک  دوـبن  نارگن 

ياروش زا  يا  هرطاخ  کی  نم  دـتفیب . ناریا  زا  هدـش  جارخا  رابکتـسا  ماد  هب  اددـجم  ییاهیراکادـف  بالقنا و  نینچ  کـی  زا  دـعب  تکلمم 
کی عافد  یلاـع  ياروش  تاـسلج  زا  یکی  رد  اـهزور  نآ  دـیآ ، یم  مداـی  هک  يروط  هب  ینعی  منک ، یم  لـقن  ار  نآ  هک  مراد  عاـفد  یلاـع 
عافد ریزو  ریزو و  تسخن  زا  دـش  یم  لیکـشت  تقو ، نآ  رد  عافد  یلاـع  ياروش  دوب و  روآ  بجعت  یلیخ  نم  يارب  هک  دـش  حرطم  يزیچ 

نم هک  دوب  هنوگچ  اما  . نم تلود و  سیئر  رواشم  ناونع  هب  یماظن  رفن  ود  تقو ، داتـس  سیئر  دوب و  ریزو  تسخن  یمیدـق  ناتـسود  زا  هک 
نوچ مدرک ، یم  تکرـش  هسلج  نآ  رد  نم  یتروص  هچ  هب  هناهب و  هچ  هب  هک  مرادن  دای  هب  تسرد  ار  نیا  . مدرک یم  تکرـش  هسلج  نآ  رد 

زا لبق  نم  نکل  . درک یم  تکرش  تاسلج  نآ  رد  مه  نارمچ  دیهـش  موحرم  اهدعب  دنهدب و  نادیم  یلیخ  ام  هب  تاسلج  نآ  رد  هک  دوبن  انب 
هک دوب  هدرک  باختنا  ناگرزاب  سدـنهم  ياقآ  ار  یماظن  رفن  ود  دـیآ ، یم  مدای  هک  روط  نآ  مدوب و  وضع  تاـسلج  نآ  رد  نارمچ  دـیهش 
 « یعازخ  » رکـشلرس مان  هب  ینیمز ، يورین  زا  يرکـشلرس  کی  مه  یکی  دوب ، هاش  نامز  ییاوه  يورین  نواـعم  نیزربرذآ ، »   » دبهپـس یکی 

عافد یلاع  ياروش  وزج  اهنیا  و  دندوب ، اهنآ  هب  کیدزن  یلیخ  هاش و  هاگتسد  هب  هتسباو  ياهیـشترا  وزج  رفن  ود  نیا  منک  یم  روصت  هک  دوب 
. دندوب مه  نارگید  و  داتفا -  نادنز  هب  ریگتـسد و  ادعب  هک  زور -  نآ  ییاوه  يورین  هدنامرف ي  الامتحا  داتـس و  سیئر  اب  دـندوب ، زور  نآ 

يراشتسم رتفد  هک  داد  حرش  تفگ و  روط  نیا  دناوخ ، یم  ار  هسلج  روتسد  هسلج  یشنم  یتقو  عافد ، یلاع  ياروش  هسلج ي  رد  زور  کی 
يراشتـسم مان  هب  هک  ام  یماظن  رتفد  البق  دـنا  هتفگ  دـنا و  هدرک  داهنـشیپ  ناریا  رد  ناشدوخ  یماظن  رتفد  يارب  مسا  راهچ  ناریا ، رد  اکیرما 

یم داهنـشیپ  رتفد  نآ  يارب  ار  مان  راهچ  نیا  زا  یکی  تسین ، ضرع  لوط و  نآ  اب  يراشتـسم  هاگتـسد  نآ  ـالاح  دـش و  یم  هدـیمان  یماـظن 
یم لایخ  ام  هک  یلاح  رد  دـنراد ، روضح  شترا  رد  زونه  اهییاکیرما  هک  مدـش  هجوتم  بجعت  لاـمک  اـب  ناـهگان  اـج  نآ  رد  هدـنب  .و  مینک
نم اذل  . دنراد روضح  اهییاکیرمآ  دش  مولعم  هسلج  نآ  رد  هک  یتروص  رد  دـنتفر ، نوریب  شترا  زا  دـندش و  هلازا  یلکب  اهییاکیرما  میدرک 

دنتفگ دـنراد ؟ رتفد  زونه  شترا  رد  ییاوه و  يورین  رد  اـهییاکیرما  رگم  يزکرم ؟ هچ  يرتفد و  هچ  یمـسا و  هچ  مدرک ، لاؤس  بجعت  اـب 
اذل دوش ، حرطم  دیابن  ثحب  نیا  نیا ، ربانب  مرادن ، ربخ  يرتفد  زکرم و  نینچ  دوجو  زا  نوچ  متفگ ، نم  اذل  .و  تسه يرتفد  نینچ  کی  هلب ،

؟ هداد ار  نآ  لیکشت  هزاجا ي  یسک  هچ  و  دنرفن ؟ دنچ  شیاضعا  هدش ، لیکشت  یک  رتفد ، نیا  هک  دیهد  خساپ  ار  اهلاؤس  نیا  ام  يارب  لوا 
ام يارب  ار  تالاؤس  نیا  خـساپ  لوا  متفگ ، لاحره ، هب  اما  مرادـن ، رطاخ  هب  ار  اهلاؤس  تاییزج  الاح  هک  مدرک  ینینچ  نیا  لاؤس  اـت  دـنچ  و 

هلاـسم نوچ  دـنک و  تفلاـخم  نم  تـالاؤس  نیا  اـب  درکن  تارج  سک  چـیه  هسلج ، نآ  رد  هتبلا  . مینک ثحب  نآ  نوـماریپ  دـعب  اـت  دـیروایب 
تلود سیئر  يارب  هک  تسا  نیا  ضرغ  . دشاب دب  ناشدوخ  يارب  دننک ، تفلاخم  رگا  دندیـسرت  یم  دوب ، كانرطخ  اهییاکیرما و  هب  طوبرم 

اهییاکیرما رتفد  مان  هب  عجار  تسا ، تکلمم  یماظن  یـسایس -  ناگرا  نیرتساسح  زا  هک  عافد  یلاع  ياروش  رد  دوب  تحار  یلیخ  زور ، نآ 
نییعت شیارب  مه  یمسا  کی  مدوبن ، هسلج  نآ  رد  نم  رگا  دبال  و  دشاب ، هتـشادن  نآ  هب  تبـسن  مه  یتیـساسح  چیه  دوش و  ثحب  ناریا  رد 

نینچ کی  رد  اذل  .و  دنـشاب هتـشاد  شترا  ای  ییاوه  يورین  رد  مه  يرتفد  اهییاکیرما  هک  ینوناق ، هبـش  ای  ینوناق  الثم  دش  یم  دندرک و  یم 
یلو . دوبن مه  دروم  یب  اـجیب و  یلیخ  دـیما  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  ار  ناریا  هب  نتـشگرب  دـیما  اـهییاکیرما  هک  دوب  یعیبـط  یلاوحا ، عاـضوا و 
کی ادتبا  هچرگا  تکرح ، نیا  دش و  عقاو  ماما  طخ  وریپ  نایوجشناد  هلیسو ي  هب  یـسوساج  هنال ي  ریخـست  تکرح  ناهگان  هناتخبـشوخ 

هللا تیآ  دیهـش  موحرم  دندرک و  دییات  مه  ماما  هک  دش  یناگمه  تلم و  یمومع  تکرح  کی  هب  لیدبت  ادعب  اما  دوب ، ییوجـشناد  تکرح 
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همه دندینش و  همه  هک  دندرک ، دییات  ار  تکرح  نیا  ناگربخ ، سلجم  میقتسم  نوبیرت  تشپ  زا  مه  ناگربخ  سلجم  سیئر  بیان  یتشهب ،
، تشاد رارـصا  يریگیپ و  شدییات  رد  درک و  دییات  یلیخ  هک  يا  همانزور  نآ  مه ، اه  همانزور  زا  و  دندرک ، دییات  زین  ناراکردـنا  تسد  ي 

رتگرزب بالقنا  هب  هرس  سدق  ماما  ترضح  يوس  زا  هک  یمالسا  بالقنا  مهم  عیاقو  زا  یکی  ( 10 . ) دوب یمالسا  يروهمج  همانزور ي  اهنت 
تلم اب  هک  ییاهینمشد  یمامت  مغر  هب  اکیرما  . تسا ماما  طخ  وریپ  نایوجشناد  طسوت  یسوساج  هنال  لاغـشا  دش ، فوصوم  لوا  بالقنا  زا 

یمالسا و ماظن  يرادنتـشیوخ  اب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دوب ، هدروآ  لمع  هب  اضر  دمحم  میژر  رارقتـسا  ياهلاس  لوط  رد  ناریا 
هلمج زا  درک ، مادـقا  یمالـسا  ياپون  ماظن  هیلع  فلتخم  ياه  هئطوت  هب  تافام ، ناربج  ياـج  هب  نکیل  دـش . هجاوم  بـالقنا  يربهر  تلم و 

تفرگ و سامت  یضاران  لاربیل و  ارگ ، یلم  رصانع  اب  درک و  لیدبت  یمالسا  تموکح  هیلع  یسوساج  هنال  هب  ار  نارهت  رد  شیوخ  ترافس 
ناریا بارعا  ناتـسدرک ، رد  اهدرک  دننام  یماوقا  کیرحت  دریگ . راک  هب  دوخ  عفانم  ياتـسار  رد  هداد ، دـنویپ  مه  هب  ار  نانآ  ات  درک  شالت 

زا . تسب شقن  اکیرما  هایس  همانراک  رد  درک ، داجیا  ناتسزوخ  ناتسدرک و  ارحـص ، نمکرت  رد  هک  یتاشاشتغا  و  ، ... اهچولب ناتـسزوخ ، رد 
رظن رد  اکیرما  . داد ناشن  یمالـسا  بالقنا  هب  هک  دوب  یمیقتـسم  یجک  نهد  اکیرما ، هب  عولخم  يرارف و  هاش  نتفریذپ  رتمهم ، تاکرح  نیا 

ياهمادقا هیلع  هرس  سدق  ماما  ترضح  يرگاشفا  . دهدب ناماس  ار  یمالـسا  ماظن  هیلع  هسیـسد  هاش ، لوح  مالـسا  نافلاخم  زکرمت  اب  تشاد 
هنال زا  هدمآ  تسد  هب  دانـسا  . تشاداو نابآ 1358  رد 13  اکیرما  یسوساج  هنال  لاغشا  هب  ار  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  اکیرما ، هنامـصخ 

اب دوخ  تاطابترا  ياشفا  ربارب  رد  اهلاربیل  . داد ناشن  ار  وا  كانرطخ  ياـه  هئطوت  یمالـسا و  ناریا  رد  اـکیرما  هلخادـم  تعـسو  یـسوساج ،
تلود يافعتـسا  اهمادـقا ، نیا  سار  رد  . دـندروآ لمع  هب  یبالقنا  مادـقا  نیا  هیلع  ار  يدـیدش  ياه  هلمح  هدـش و  هتفـشآرب  اکیرما  لماوع 

یمالسا و ياروش  سلجم  يریگ  لکش  ات  ار  روشک  روما  دش  فظوم  بالقنا  ياروش  دش و  هتفریذپ  ماما  يوس  زا  هک  دوب  ناگرزاب  تقوم 
هب نادهعتم  نادـقتعم و  یـسوساج ، هنال  لاغـشا  هب  فرحنم  لاربیل و  لماوع  هدرتسگ  مجاهت  ربارب  رد  . دـنک هرادا  يروهمج  سیئر  باختنا 

ار یبالقنا  مادقا  نیا  نانآ ، تاغیلبت  جوم  دنتـشاذگن  دـنداد و  ماجنا  زاسراک  يدـج و  تیامح  مادـقا  نیا  زا  ماما ، طخ  یمالـسا و  بالقنا 
لمع هب  یسوساج  هنال  لاغشا  زا  ار  تیامح  نیرتشیب  هک  دنتـسه  یناسک  هلمج  زا  يربهر ، مظعم  ماقم  . دزاس جراخ  دوخ  ریـسم  زا  ای  هوشم 

نادرمتلود اب  گنهامه  اـکیرما ، اـب  طـبترم  یلخاد  لـماوع  . دـندرک یم  مادـقا  اـهلاربیل  تاـغیلبت  ندومن  یثنخ  رد  يدـج  روطب  دـندروآ و 
رد هدرک ، جراخ  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  تسد  زا  ار  ییاکیرما  ياهناگورگ  ات  دندرک  یم  شالت  اهنآ ، یللملا  نیب  نالالد  ییاکیرما و 

دندرک تفلاخم  تدشب  ییاکیرما  حرط  نیا  اب  هک  دندوب  یناسک  هلمج  زا  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  . دریگب رارق  بالقنا  ياروش  رایتخا 
یـساملپید لباقم  رد  تلود  کی  ناونع  هب  ناریا  تلود  بالقنا ، ياروش  يوس  زا  اهناگورگ  نتفرگ  لیوحت  اـب  هک  دوب  نیا  ناشلالدتـسا  و 

نت ود  اب  هارمه  هل  مظعم  . دش دهاوخ  يریگناگورگ  هب  مهتم  ناریا  تلود  تشاد و  دهاوخن  نتفگ  يارب  یفرح  هتفرگ و  رارق  ناهج  رـسارس 
مدرم هب  ار  دوخ  تفلاخم  انلع  احیرص و  دنریگب ، لیوحت  ار  اهناگورگ  رگا  هک  دننک  یم  دیدهت  ار  بالقنا  ياروش  ياضعا  ریاس  نارای ، زا 

(11 . ) دـننک یم  یثنخ  ار  وا  يدایا  اـکیرما و  موش  حرط  هلیـسو ، نیا  هب  و  داد ، دـنهاوخ  رارق  رما  ناـیرج  رد  مه  ار  ماـما  تفگ و  دـنهاوخ 
یـشیارگ کی  اکیرما  تسایـس  رادفرط  رـصانع  بالقنا ، ياروش  نورد  رد  . دوب رتارف  بالقنا  ياروش  هب  اهناگورگ  لیوحت  هئطوت  زا  هلاسم 

نیا ربارب  رد  . دنتـشاد هر )  ) ماـما ترـضح  یمالـسا و  بـالقنا  عضاوم  اـب  فلاـخم  اـکیرما ، اـب  قفاوم  یعـضوم  لـیاسم  هیلک  رد  هک  دـندوب 
یلم ياهوزرآ  اه و  هتـساوخ  ققحت  زا  عنام  دوخ ، ياهمادقا  يرایـشوه و  اب  هک  دندوب  یمالـسا  بالقنا  هب  نادهعتم  نارادفرط و  شیارگ ،
طخ وریپ  نایوجشناد   ) عمج نیا  اب  فلاخم  شیارگ  یکی  تشاد ، دوجو  شیارگ  ود  بالقنا ، ياروش  رد  یلک  روط  هب  دنتشگ : یم  اهارگ 
ریغ زا  یـضعب  بـالقنا و  ياروش  نویناـحور  ینعی  میدوب ، اـهام  عـمج  نیا  اـب  قـفاوم  شیارگ  هک  اـهنیا ، اـب  قـفاوم  شیارگ  رگید  و  ماـما )

ناگرزاب دوب و  فلاخم  یلیخ  اهزیچ  نیا  اب  اعبط  ردص  ینب  هک  دـندوب  هداز  بطق  ناگرزاب و  ردـص و  ینب  هدـمع ، نیفلاخم  و  نویناحور ،
تایحور نآ  اب  هجراخ  ریزو  هک  مه  هداز  بطق  . دوب نایرج  نیا  هدروخ ي  تسکش  الصا  نایرج و  نیا  اب  تفلاخم  تسایس  شتسایس  مه ،

ار اه  هچب  نیا  دـندرک  یم  یعـس  امیاد  اذـل  درک ، یمن  تقفاوم  نایرج  نیا  اب  دوب  یعیبط  تشاد ، هداز  بطق  هک  یـسایس  دـید  نآ  اب  دوب و 
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اهیا هدوت  ریثات  تحت  اهنیا  هک  درک  اعدا  بالقنا  ياروش  رد  هداز  بطق  راب  نیدنچ  یتح  . دـننک یفرعم  هدوت  بزح  هب  هتـسباو  تسینومک و 
عافد اهنیا  زا  اذـل  ، ... متـشاد ییانـشآ  اه  هچب  نیا  سوؤر  اب  عمج  نآ  رد  هک  مدوب  یـسک  اـهنت  متخانـش و  یم  ار  اـهنیا  نوچ  نم  دنتـسه و 

ياروش دـش  رارق  هک  نیا  ات  . دـنرادن یطابترا  اهیا  هدوت  اب  هجو  چـیه  هب  دنتـسه و  یناملـسم  ياـه  هچب  اـهنیا  متفگ  یم  مدرک و  یم  دـیدش 
نایب نایوجـشناد  يارب  ار  ام  لئاسم  مه  دنک و  حرطم  ام  يارب  ار  نایوجـشناد  لئاسم  مه  ات  نایوجـشناد ، نیب  دتـسرفب  يا  هدـنیامن  بالقنا 
هداز بطق  هفاـیق ي  ندـید  زا  اـه  هچب  متـسناد  یم  اریز  مدوـب ، فلاـخم  نم  یلو  . مور یم  نم  تفگ  دـش و  بلطواد  هداز  بطق  هـک  دراد ،
مدید نوچ  لاح ، نیع  رد  سکعلاب  ای  دروایب  بالقنا  ياروش  يارب  دریگب و  ار  اهنآ  ياهفرح  تسناوت  دهاوخن  زگره  وا  دیآ و  یم  ناشدـب 

هک دوش ، یم  هچ  مینیبب  ورب  الاح  متفگ ، منک و  زاربا  ار  مدوخ  تفلاخم  متساوخن  دندرک ، هیکت  هداز  بطق  يور  هملک  قافتا  هب  اهیفرط  نآ 
دـندوب و هدرکن  انتعا  وا  هب  اه  هچب  اریز  دـنک ، تاقالم  اهنآ  اب  تسناوتن  الـصا  تفر ، هک  راـب  نیلوا  يارب  هداز  بطق  دـش و  مه  روط  ناـمه 
، میتسـشن یم  اـه  هچب  اـب  متفر  یم  یهاـگ  نم  نکل  . دورن هداز  بطق  رگید  هک  نـیا  هـب  دـش  رجنم  داـتفا و  قاـفتا  نـیا  مـه  مود  راـب  ارهاـظ 

یم لقتنم  بالقنا  ياروش  رد  نامدوخ  ناتـسود  هب  ار  اهنآ  بلاطم  و  متـشاذگ ، یم  ناـیم  رد  اـهنآ  اـب  یبلاـطم  مدینـش و  یم  ار  ناـشلئاسم 
هک دشاب  مه  بالقنا  ياروش  زا  يدرف  دوب  انب  دـنهدب ، ار  اهناگورگ  زا  دـیدزاب  هزاجا  ناراگنربخ  هب  دـش  رارق  هک  مه  راب  کی  یتح  . مدرک

تاقالم یجراخ  ناراگنربخ  اب  هارمه  کیدزن  زا  اـهنیا  کـیاکی  اـب  متفر  نم  اذـل  و  مشاـب ، نم  درف  نآ  دـندرک  داهنـشیپ  نایوجـشناد  دوخ 
، لاح ره  هب  هن - . ای  تسا  دوجوم  نالا  شملیف  مناد  یمن  هک  تفرگ -  ماجنا  هطبار  نیا  رد  یلـصفم  يرادربملیف  هبحاصم و  کـی  مدرک و 

نویناحور زا  معا  نارهت -  رد  هچ  دـندوب ، نایرج  نیا  عفادـم  اج  همه  رد  نویناحور  اما  دوب ، یعـضوم  نینچ  کـی  بـالقنا  ياروش  عضوم 
سلجم رد  هچ  دـندوب و  مق  رد  هک  نویناـحور  زا  هتـسجرب  رـصانع  رگید  نیـسردم و  هعماـج ي  مق ، رد  هچ  و  بـالقنا -  ياروـش  بزح و 

هرهچ تبثم  ياهیریگ  عضوم  اهیرادـفرط و  نیاربانب  دنتـشاد . يریگ  عضوم  نایرج  نیا  عفن  هب  نشور  حیرـص و  یلیخ  مه  اـهنیا  ... ناـگربخ
ماما هک  دوب  ماما  دییات  مه  همه  سار  رد  دـتفیب و  اج  یتسردـب  تکرح  نیا  هک  نیا  رد  تشاذـگ  يدایز  ریثات  مدرم ، نیب  رد  بوبحم  ياه 
دوب نیا  رطاخ  هب  هکلب  دوبن ، یسوساج  هنال ي  ریخست  سفن  طقف  رتگرزب ، بالقنا  نیا  و  دوب ». لوا  بالقنا  زا  رتگرزب  بالقنا  نیا  : » دنتفگ

و اـکیرما ، اـب  دوـب  یبـالقنا  تقیقح  رد  اـم ، لوا  بـالقنا  نوـچ  درک ، یثـنخ  ار  ناریا  هـب  اـکیرما  مارآ  یجیردـت و  تشگزاـب  هئطوـت  هـک 
يور رب  ار  هرجنپ  اقلطم  تکرح ، نیا  اما  لخاد ، دـنزخب  هرجنپ  زا  مارآ  هتـسهآ و  یلیخ  دنتـساوخ  یم  دـندوب و  هتفر  رد  زا  هک  اـهییاکیرما 

تمسق رد  ( 12 . ) دوب نیمه  مه  تقیقح  تس و  یمود  بالقنا  نیا  دنتفگ  ماما  اذل  و  دوب ، دهاوخ  هتسب  مه  رود  ياهنامز  ات  هک  تسب  اهنآ 
لخاد رد  دـننک : یم  رکذ  ار  ناـنآ  زا  یخرب  یماـسا  هدرک و  هراـشا  يدـنب  هورگ  نیا  هب  يربـهر ، مظعم  ماـقم  دوـخ ، تارطاـخ  زا  يرگید 

نیا دندرک و  یم  تفلاخم  همه  دوب ، تلود  وزج  تقو  نآ  هک  ناگرزاب  ردـص و  ینب  لاثما  ردـص و  ینب  هک  یلاح  رد  مه  بالقنا  ياروش 
ياقآ نم و  بالقنا  ياروش  لخاد  رد  دـش ، مامت  یـسوساج  هنال ي  هلاسم ي  هک  رخآ  نآ  ات  ینعی  میدرک ، تیامح  اهام  هک  دوب  یلاح  رد 

مه فرط  نآ  زا  . میدوب یـسوساج  هنال ي  نایرج  نایوجـشناد و  نابیتشپ  رادفرط و  هشیمه  رگید ، رفن  هس  ود ، یتشهب و  موحرم  یمـشاه و 
یپ رد  ناشدوخ ، ندز  قن  اب  دـندوب و  ناـیرج  نآ  فلاـخم  اـهلاربیل  هورگ  فیط و  زا  رگید  یـضعب  هداز و  بطق  ناـگرزاب و  ردـص و  ینب 
امئاد دوب و  هدمآ  دوجو  هب  تدمزارد  يارب  اکیرما  ناریا و  طباور  رکیپ  رب  نایوجـشناد  هلیـسو ي  هب  هک  دندوب  یتحارج  مخز و  نآ  جالع 

رد اکیرما  تسایـس  اهنآ و  هقالع ي  دروم  تسایـس  رد  هک  ار  یفاکـش  نیا  و  دـنربب ، نیب  زا  ار  هیـضق  نیا  یلکـش  اب  اـت  دـندوب  رکف  نیا  رد 
، داتفا قافتا  یسوساج  هنال  لاغـشا  هعقاو  هک  ینامز  ( 13 . ) دوب روط  نیمه  مه  رخآ  ات  دـننک و  میمرت  هدـمآ ، دوجو  هب  ناـمروشک  هقطنم و 

هنال لاغشا  تکرح  زا  عافد  رد  ار  دوخ  تیلاعف  ادخ ، هناخ  ترایز  زا  تشگزاب  زا  سپ  هلصافالب  دندوب و  جح  رفـس  رد  يربهر  مظعم  ماقم 
یماگنه هتبلا  دنیامن . دعاسم  مود  بالقنا  عفن  هب  ار  یمومع  وج  دندش  قفوم  افاصنا  دندرک و  زاغآ  ماما  طخ  يوجشناد  دارفا  یـسوساج و 

، مراد رطاخ  هب  هک  روط  نآ  میدوب ، فرشم  هکم  یمـشاه  ياقآ  اب  نم  دوب و  جح  مایا  ینعی  میدوبن ، ناریا  رد  ام  دش ، عقاو  هثداح  لصا  هک 
وریپ ناملسم  نایوجـشناد  داد  ربخ  ناریا  ویدار  بش  تعاس 12  . میدرک یم  شوگ  ویدار  میدوب  هتـسشن  هثعب ، ماب  تشپ  رد  هکم  یبش  کـی 
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رد میدش ، كانمیب  مه  يردق  کی  هک  نیا  نمـض  دـمآ و  مهم  ام  يارب  یلیخ  بلطم  نیا  دـندرک و  ریخـست  ار  اکیرما  ترافـس  ماما ، طخ 
هدافتـسا يارب  پچ  ياهحانج  تشاد  لامتحا  نوچ  دندرک ، ار  راک  نیا  هک  دنتـسه  هورگ  حانج و  مادـک  زا  یناسک و  هچ  اهنیا  میدوب  رکف 

دوب نیا  دنهدب ، صاصتخا  ناشدوخ  هب  ار  یبلاج  قارب و  ياهراعش  انایحا  دننزب و  یتاکرح  کی  هب  تسد  دنهاوخب  ناشدوخ  یـسایس  ياه 
مسا هک  نیا  درجمب  و  ماما ، طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  تفگ  هک  میدینـش  تعاس 12  رابخا  رد  هک  نیا  ات  . میدوب نارگن  تدـشب  ام  هک 

يدوخ و نایوجـشناد  هکلب  دنتـسین ، اهبلط  تصرف  نیقفانم و  اهپچ و  اهنیا  هک  دـش  تحار  ناملایخ  میدینـش ، ار  ماما  طـخ  وریپ  ناملـسم و 
نام جح  رفس  میتشگرب و  دوز  یلیخ  یمشاه  ياقآ  نم و  هتبلا  هک  میدرک  تعجارم  هک  نیا  ات  . دنداد ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دنتسه  ناملـسم 

میدرک جح  طقف  هک  دش  زور  هد  میتشگرب ، نارهت  هب  هک  يزور  ات  میدرک ، تکرح  نارهت  زا  هک  يزور  زا  ینعی  دیـشک ، لوط  زور  هد  الک 
تلود تایه  فرط  کـی  زا  هک  یمیظع  شکمـشک  لوا و  ياـهزور  ياـهاغوغ  اـب  میدـش  هجاوم  ناریا ، هب  میتشگرب  مه  یتقو  . میتشگرب و 

هک دـندوب  هساـمح  روش و  رد  مدرم  رگید ، فرط  زا  و  تس ، يا  هثداـح  هچ  یعـضو و  هچ  نیا  تفگ ، یم  دوب و  تحاراـن  تدـشب  تقوـم 
تروص هب  اکیرما  اب  هزرابم  هب  هک  میدـید  یم  یناسک  نآ  هاگدـید  زا  ار  هلاـسم  اـعبط  اـم  تقوم و  تلود  يافعتـسا  هب  دـش  رجنم  هرخـالاب 

کی تقو ، ناـمه  نم  میدرک و  یم  عاـفد  اـه  هـچب  نـیا  تـکرح  زا  بـالقنا ، ياروـش  لـخاد  رد  اذـل  و  دنتـسه ، دـقتعم  یقیقح  یعقاو و 
، نارهت ینز  هنیس  تاجتسد  مامت  دنتخادنا و  هار  یناوخ  هضور  نایوجشناد  دش ، مرحم  مایا  نوچ  مدرک و  یـسوساج  هنال  رد  مه  ینارنخس 
و دندرک ، یم  هطاحا  ار  نایوجشناد  هاگتماقا  یـسدقم ، لحم  کی  هدازماما و  کی  لثم  دندز و  یم  هنیـس  دندش ، یم  عمج  اج  نآ  بش  ره 

کی متفر و  نم  مه  بش  کی  هک  درک  یم  ینارنخس  دمآ ، یم  اج  نآ  نارنخـس  کی  بشره  . دنتخادرپ یم  یناوخ  هضور  ینز و  هنیـس  هب 
یلیخ ینارنخـس  لاـحره ، هب  یلو  تسین ، اـی  تسه  نویزیولت  ویدار  رد  شراون  مناد  یمن  نـالا  هک  متـشاد  ییاریگ  مرگ و  یلیخ  ینارنخس 

میا و هداد  تسد  زا  هچ  ام  هداتفا ، قافتا  هثداح  نیا  هک  اهزور  نیا  رد  متفگ ، مدرک و  حرطم  اج  نآ  ار  بلطم  نیا  دوب و  یناجیه  روشرپ و 
رد نیا  هک  میتشادـن  يزیچ  دوس ، زج  هب  ارجام  نیا  رد  اـم  یلو  هداد ، تسد  زا  ار  زیچ  همه  اـکیرما  هک  متفگ  و  هداد ! تسد  زا  هچ  اـکیرما 

تفر و دهاوخ  نیب  زا  بالقنا  تکرح ، نیا  اب  دنتفگ  یم  امیاد  نوچ  بالقنا ، ياروش  لخاد  لاربیل  نارادمتسایس  هب  دوب  یخـساپ  تقیقح 
اذل دندرک و  یم  دروخرب  هلاسم  اب  يدیمون  سرت و  هچیرد ي  زا  اهنآ  ینعی  دیعلب ، دهاوخ  ار  ناریا  اکیرما  دروخ و  دهاوخ  تسکـش  ناریا 

تـسد زا  ار  يزیچ  اکیرما  اب  هزرابم ي  نیا  رد  ام  طـقف  هن  نوچ  مدرم ، يارب  يرطاـخ  ناـنیمطا  اـهنآ و  هب  دوب  یخـساپ  عقاو  رد  ینارنخس ،
رد ار  ناریا  تلم  هک  يوحن  هب  میدیـشخب ، هوکـش  بالقنا  هب  میدرک و  راودیما  ار  اهتلم  میدروآ و  تسد  هب  مه  يزیچ  کی  هکلب  میدادـن ،

اهارگ یلم  نیب  فالتخا  رگید  روحم  ( 14 . ) دوب یبوخ  شخبدیما و  ینارنخس  یلیخ  هک  بلاطم  هنوگ  نیا  زا  میداد و  هولج  تمظع  اب  ایند 
تیعمج لک  ریبد  ناگرزاب ، سدـنهم  دوب . تارادا  رد  يزاسکاپ  هلاسم  ارزو و  نانواعم  ارزو و  باختنا  بـالقنا ، ياروش  رد  نویناـحور  و 
ترازو تمـس  هب  اروش ، دییات  زا  سپ  یفرعم و  بالقنا  ياروش  هب  ار  رظن  دروم  يارزو  دیاب  تقوم ، تلود  ریزو  تسخن  يدازآ و  تضهن 

نیا رد  مسینویهـص  اکیرما و  اب  طبترم  رـصانع  ذوفن  بالقنا و  لوا  ياهتیـساسح  رطاخ  هب  اما  دوبن ، روط  نیا  ارزو  نانواعم  نکیل  دراـمگب ،
، دش لقن  نآ  زا  ییاهشخب  تبـسانم ، هب  البق  هک  دوخ  مهم  يرگاشفا  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  . تشاد دوجو  یتارظن  هطقن  مه  هنیمز 
زا یـشخب  هک  نیا  رب  هوالع  يرگاشفا ، نیا  . دـنزادرپ یم  بالقنا  ياروش  رد  شزاس  طخ  ياـشفا  هب  هدرک و  حرطم  ار  فـالتخا  روحم  نیا 

يرگنـشور اهنآ و  ياشفا  رد  هچ  شزاس و  طخ  اب  هلباقم  رد  هچ  ار  هل  مظعم  شقن  دراد ، رب  رد  قیقد  حیحـص و  روط  هب  ار  بـالقنا  خـیرات 
ناگرزاب و نانواعم  زا  یکی  ناونع  هب  ماظتنا  ریما  تیحالـص  در  نکمم ، دـح  رد  یبـالقنا  ریغ  يارزو  اـب  تفلاـخم  دـهد . یم  ناـشن  مدرم 

ناگرزاب تسا . يا  هنماخ  هللا  تیآ  شقن  هدنهد  ناشن  اهیرگنشور و  نیا  ياهروحم  هلمج  زا  یبیل ، هناخترافس  شیاشگ  يزاسکاپ و  هلاسم 
و دناشک ، مومع  حطس  هب  ار  هلاسم  داد و  یمن  نت  ماظتنا  ریما  تنواعم  اب  بالقنا  ياروش  تفلاخم  هب  تقوم ، تلود  ریزو  تسخن  ناونع  هب 

هرخالاب درک . رتراوشد  ار  هلاسم  بیترت ، نیا  هب  و  دنا ». هدـش  باختنا  دارفا  نیرتهب  زا  نم  نانواعم  : » تفگ درک و  داریا  یقطن  نویزیولت  رد 
« دئوس  » رد ناریا  یمالسا  يروهمج  ریفس  ار  وا  یلو  دش ، یفتنم  وا  تنواعم  هلاسم  اذل  دورب ، دیاب  ماظتنا  ریما  هک  دنداد  ماغیپ  ماما  ترـضح 
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سار رد  بالقنا  دـض  اضعب  یبالقنا و  ریغ  يرـصانع  باختنا  اب  تقوم  تلود  تشاد و  دوجو  فـالتخا  زین  يزاـسکاپ  هنیمز  رد  دـندرک ! !
تلود هک  نیا  مغر  هب  مه  یجراخ  تسایـس  هنیمز  رد  درک . یمن  يریگیپ  تفرگ و  یمن  يدـج  ار  يزاـسکاپ  ساـسح ، مهم و  ياـهناگرا 
هطبار ناتـسبرع  رـصم و  دـننام  عجترم  ياهروشک  یخرب  یتسیـسکرام و  ياهروشک  هلمج  زا  یفلتخم ، ياـهروشک  اـب  یمالـسا  يروهمج 

رد هک  تفریذـپ  هرخالاب  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  یناقلاط و  هللا  تیآ  رارـصا  ربارب  رد  دوبن و  هطبار  يرارقرب  هب  رـضاح  یبیل ، روشک  اب  تشاد ،
زا دعب  درکن ! لمع  دوخ  هدعو  نیا  هب  یسوساج ، هنال  لاغـشا  زا  سپ  تقوم  تلود  طوقـس  ماگنه  ات  اما  دنک ، رارقرب  طابترا  رادراک  حطس 

يوریپ لاـعتم و  يادـخ  یگدـنب  اوـقت و  زا  هـتفرگ  تاـشن  یکریز  تـسارف و  ( 15 . ) دـش رارقرب  یبـیل  اـب  طـباور  هک  دوب  ناـگرزاب  طوقس 
تاغیلبت اهیریگرد ، نیا  يارو  رد  هک  دوب  هداد  ار  ناکما  نیا  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  هب  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  زا  هناصلخم 
هظحالم ار  مزینویهـص  راکتیانج و  ياکیرما  زواجتم  تسد  تلود ! بالقنا و  رد  لخاد  يدوخ و  رهاظ  هب  رـصانع  نیگنـس  ياهیزاس  وج  و 

هظحل کی  برغ ، بوذجم  بوعرم و  رصانع  ندرک  ماکان  شزاس و  طخ  شرتسگ  رتشیب و  ذوفن  زا  يریگولج  يرگاشفا و  نیع  رد  دنک و 
مه زورما  . دـنروآ دورف  هدـننک  هسوسو  رگ و  هلیح  زواجتم  نآ  رـس  رب  ار  دوخ  تردـق  دایرف و  مامت  هدـشن و  لـفاغ  یلـصا  نمـشد  رکف  زا 
موش رذب  دنوش و  یم  لوغـشم  کچوک  لئاسم  نوماریپ  ینیرفآوج  جنـشت و  یگتخاس و  ياهاوعد  هب  اهیدوخ  زا  یلیخ  مینک ، یم  هظحالم 

یهاگآان و تلفغ ، زا  نیا  دـننک و  یم  روراب  یمالـسا  بالقنا  نیمز  رد  دـنناشفا ، یم  دـنفرت  هلیح و  اهدـص  هب  ناـگناگیب  هک  ار  فـالتخا 
بلاج و رایسب  هل ، مظعم  ینیب  نشور  بالقنا ، يادتبا  ياغوغ  نآ  رد  . تسا یندوشخبان  یلـصا ، نمـشد  زا  نانآ  تلفغ  تسا و  ینیب  هاتوک 

يرگاشفا رد  تسا . مالسا  ناهج  هدنیآ  دیما  و  هر )  ) ماما فلخ  درگاش  گرزب و  درم  نیا  رب  ادخ  فطل  ياه  هناشن  زا  یناشن  دوب و  هدنزرا 
ام ار  اهنیا  همه  هک ، دننک  یم  راهظا  اهلاربیل ، هئطوت  زا  يدراوم  يرامشرب  نمض  لاس 59 ، رخاوا  رد  سدقم  دهشم  رد  ناشیا  مهم  میظع و 
ام . دراد یمن  زاب  تسا ، یناهج  رابکتـسا  ندروآرد  وناز  هب  هک  یلـصا  فدـه  زا  ار  ام  لـئاسم  نیا  تقو  چـیه  میناد و  یم  اـکیرما  يوس  زا 

تسد زا  اکیرما  دوخ  یناهج  گرزب و  نمشد  هب  ندز  هبرض  يارب  ار  یتقو  چیه  مینک و  یمن  هابتشا  یلصا ، نمشد  تخانـش  رد  تقو  چیه 
ياـهژد دـنهاوخ  یم  اـهنیا  . دـننادرگرب اـکیرما  زا  ار  اـم  هجوـت  هک  تسا  نیا  تاـغیلبت ، اـهلاجنج و  نـیا  زا  اـهلاربیل  دوـصقم  . داد میهاوـخن 
یمالسا ياروش  سلجم  تاباختنا  عورش  اب  یمالسا  ياروش  سلجم  یگدنیامن  ( 16 . ) دننک ناریو  ار  اکیرما  ربارب  رد  یگداتسیا  مکحتسم 

، یمالـسا يروهمج  بزح  نارهت ، زراـبم  تیناـحور  زا  هک  گرزب  فـالتئا  يوـس  زا  يا  هنماـخ  یمظعلا  هللا  تیآ  دادرخ 59 )  ) لوا هرود 
زا سلجم  یگدنیامن  دزمان  دوب ، لکـشتم  یمالـسا  ياه  هورگ  اهنامزاس و  اهنمجنا ، زا  رگید  یخرب  یمالـسا و  بالقنا  نیدهاجم  نامزاس 

-1 اـه : تشون  یپ  دـنتفای . هار  سلجم  هب  لوا ، هرود  رد  يار  رازه  دـص  راـهچ  نویلیم و  کـی  دودـح  میظع ، تیرثـکا  اـب  دـندش و  نارهت 
طخ وریپ  نایوجشناد  طسوت  یسوساج  هنال  لاغشا  زا  سپ  - 4 یمالسا 5/2/74 . يروهمج  همانزور  - 3 نیشیپ . - 2 ص 112 . اه ، هبحاصم 

طباور و نیا  رطاخ  هب  ماظتنا  ریما  دـیدرگ و  اشفا  فشک و  هنال  دانـسا  وزج  ماظتنا  ریما  هلمج  زا  اهارگ  یلم  زا  يرایـسب  طابترا  قباوس  ماما ،
يرابکتــسا و ياـه  هناـسر  اـب  طاـبترا  رد  ناـنچمه  اـما  تـسا ، هدـش  دازآ  نادـنز  زا  اریخا  يو  دـش ، تشادزاـب  اـکیرما  يارب  یــسوساج 

يروهمج همانزور  - 5 دـهد . یم  همادا  یخیراـت  قیاـقح  بلق  یمالـسا و  بـالقنا  هرهچ  نداد  هولج  هوـشم  يارب  شـالت  هب  یتـسینویهص ،
هرهچ تیآ ، نسح  دیـس  رتکد  - 8 ص 124 . ج 19 ، رون ، هفیحـص  - 7 هحفص 215 . ج 7 ، دـیدج ، رون  هفیحـص  - 6 یمالسا 25/12/59 .

-9 اـت 194 . ياه 190  هحفـص  ، 1360 مق ) هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  هب  هتـسباو   ) یمالـسا تاراـشتنا  رتفد  هنطلـسلا ، قدـصم  یقیقح 
ياه هحفـص  مود ، ج  اهتیاکح ، تارطاخ و  زا  لقن  ات 116 ، ياه 114  هحفـص  اه ، هبحاصم  - 10 یمالسا 25/12/59 . يروهمج  همانزور 

، مود ج  اهتیاکح ، تارطاخ و  زا  لقن  ياه 118 و 119 ، هحفص  اه ، هبحاصم  - 12 یمالسا 26/12/59 . يروهمج  همانزور  - 11 ات 51 .  48
ياه 117 و هحفص  اه ، هبحاصم  - 14 ص 51 . مود ، ج  اهتیاکح ، تارطاخ و  زا  لقن  ص 117 ، اه ، هبحاصم  - 13 ات 56 . ياه 53  هحفص 

يروهمج همانزور  - 16 یمالسا 25/12/59 . يروهمج  همانزور  - 15 ياه 52 و 53 . هحفـص  مود ، ج  اهتیاکح ، تارطاخ و  زا  لقن  ، 118
؛ تیالو ردق  یگنهرف  هسسؤم  يربهر ، مظعم  ماقم  همانیگدنز  هلاقم : عبانم  یمالسا 26/12/59 .
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يروهمج تسایر 

تـسایر تسپ  یبلطواد  هب  رـضاح  دوخ ، دـهعتم  ناتـسود  رارـصا  اب  اهنت  دـندوب ، هدـش  صخرم  ناتـسرامیب  زا  هزات  هک  يربهر  مظعم  ماقم 
تسا نکمم  لاعتم  يادخ  شیپ  دینکن ، لوبق  ار  تیلوؤسم  نیا  رگا  هک  دننک  یم  راهظا  ناشیا  هب  یتح  ناتسود  زا  یضعب  . دندش يروهمج 

. دننک یم  لوبق  ادخ  رطاخ  يارب  دهد و  یم  ناکت  ار  هل  مظعم  فرح  نیا  . دیا هدرکن  لوبق  ار  ییادخ  تیرومام  نیا  ارچ  هک  دیوش  نامیشپ 
يروـهمج بزح  راـجفنا  رذـگهر و  نیا  زا  هک  ییرایـشوه  ردـص و  ینب  يروـهمج  تساـیر  خـلت  هبرجت  زا  سپ  ناریا ، گرزب  تـلم  ( 1)

يروهمج تسایر  يریگ  يار  رد  هچراـپکی  هامرهم 1360 ، خـیرات 13  رد  دوب ، هدروآ  تسد  هب  ییاجر  يروهمج  تسایر  رقم  یمالـسا و 
تاباختنا رد  رفن  روضح 996/846/16  . دـیزگرب دوخ  يروهمج  تسایر  هب  ار  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  عطاق ، يار  اـب  دومن و  تکرش 

رد ار  تبـسن  نیرتالاب  دصرد ، اـب 01/95  هک  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  هـب  رفن  يار 972/007/16  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  تساـیر  نیموس 
همادا هب  ار  نانآ  میظع  دامتعا  هنحـص و  رد  مدرم  یگچراپکی  تسا ، هداد  صاصتخا  دوخ  هب  نونکات  يروهمج  تساـیر  تاـباختنا  یماـمت 
ياروش تاباختنا ، جـیاتن  مالعا  زا  سپ  زور  کی  . دـهد یم  ناـشن  یبوخب  يا ، هنماـخ  هللا  تیآ  صخـش  رد  ماـما  طـخ  یمالـسا و  بـالقنا 

ترـضح طسوت  هل  مظعم  يروهمج  تسایر  مکح  رطف »  » دیعـس دـیع  اب  نامزمه  هامرهم ، زور 17  رد  دـییات و  ار  ناشیا  همانرابتعا  ناـبهگن 
اهنم ریخب  تان  اهسنن  وا  هیآ  نم  خسنن  ام  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تسا : لیذ  حرش  هب  ذیفنت  مکح  نتم  دش . ذیفنت  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما 

نارازگتمدـخ زا  یکی  تفرگ و  ناریا  دـهاجم  تلم  زا  ار  ینمؤم  دـهعتم و  روـهمج  سیئر  ناـقفانم ، ناراـکتیانج و  تسد  هچرگ  اـهلثم  وا 
، صاخـشا رورت  اب  هک  درک  نامگ  درک و  مورحم  تلم  هب  تمدـخ  زا  ار  وا  وا و  تمدـخ  زا  ار  زیزع  تلم  دـناسر و  تداهـش  هب  ار  قیدـص 

ياهتردـق يارب  هار  هجیتـن  رد  دزرو و  یم  یتسـس  گرزب ، مالـسا  هب  تمدـخ  رد  دنیـشن و  یم  بقع  دوـخ  میمـصت  زا  هتـساخاپ ، هب  تـلم 
. دـیرب هشیمه  يارب  ار  نادـنمزآ  عمط  سای و  هب  لدـبم  ار  ناهاوخدـب  دـیما  روشک ، مدرم  هقباس  یب  تکرـش  یلو  دوش ، یم  زاـب  رگلواـپچ 

یمالسا گرزب  فده  زا  ار  مالسا  هب  رادافو  شترا  ناریا و  فیرش  تلم  دوخ ، تاغیلبت  اب  نآ ، هب  هتسباو  هتسویپ و  ياهتـسیرورت  اکیرما و 
ياهخاک ناشنارودزم  ناراوخناهج و  يارب  مسینویهص  اکیرما و  اصوصخ  برغ ، یعمج  طابترا  لیاسو  دنیامن و  یم  یفرعم  فرحنم  ناش 
تموکح مالسا ، وحم  اب  هدروآ و  موجه  نادرم  ریش  نانز و  ریش  دهم  ناریا  يوس  هب  تاباختنا ، رد  ناریا  تسکش  اب  ات  هتخاس  یلایخ  دیفس 

تکرـش یلو  دـنهد . رارق  اکیرما  اصوصخ  نادـنمتردق ، لواپچ  دروم  دـبا  اـت  ار  روشک  رارقرب و  قلخ  کـیتارکومد  يروهمج  اـی  یتنطلس 
رـساترس رد  تلم  موادـم  روضح  و  برغ ، بونج و  رد  حلـسم  ياوق  یپ  رد  یپ  ياهیزوریپ  تاباختنا و  رد  دـهعتم  عاجـش و  تلم  یمومع 

هب هتـسویپ  ناـیارگ  یلم  ندـناشک  اوزنا  هب  و  هـهبج ، تـشپ  لـخاد و  رد  شورف  نـطو  رارـشا  یبوکرـس  رگید  فرط  زا  یفرط و  زا  روـشک 
دهعتم و يروهمج  سیئر  باختنا  يارب  ار  یمومع  راکفا  هک  داهن  تنم  ام  رب  لاعتم  دنوادخ  تخیر . ورف  ار  نانآ  یلیخت  ياهخاک  اکیرما ،

ینابیتشپ هناگ و  هس  ياوق  کمک  ریبدت و  نسح  اب  تسا  دیما  هک  دومرف  تیاده  تسایس  نید و  هب  ملاع  و  مالسا ، میقتسم  طخ  رد  زرابم و 
هب بناج  نیا  ددرگ . ارجا  روشک  حطـس  رد  هاوخلد  روط  هب  مالـسا  سدـقم  ماـکحا  عفر و  يرگید ، زا  سپ  یکی  تالکـشم  گرزب ، تلم 
 - يا هنماخ  یلع  دیـس  ياقآ  مالـسالا  تجح  بانج  مرتحم ، دنمـشناد  رکفتم و  تبترم  ماقم و  زا  عالطا  اـب  ناـشلا و  میظع  تلم  زا  يوریپ 

دهعتم و ناملسم  تلم  يار  .و  مدومن بوصنم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تسایر  تمـس  هب  ار  ناشیا  ذیفنت و  ار  تلم  يار  یلاعت -  هللا  هدیا 
نآرق مکح  هب  فعضتسم و  رـشق  رادفرط  تلم و  مالـسا و  رازگتمدخ  نونک  ات  هک  وحن  نامه  هب  ناشیا  هک  نیا  هب  تسا  دودحم  نآ  ذیفنت 

مالـسا تیناـسنا و  میقتـسم  قیرط  زا  دنـشاب و  یقاـب  دـهعت  ناـمه  هب  زین  سپ  نیا  زا  دـنا ، هدوب  مهنیب »  ءاـمحر  راـفکلا  یلع  ءادـشا   » میرک
اـصوصخ اهتردـقربا ، ياهوگدـنلب  لخاد و  جراخ و  ناهاوخدـب  هک  ریطخ  عقوم  نیا  رد  و  دـنیامن ، یمن  هللا  ءاـش  نا  هک  دـنیامنن ، فارحنا 

یلزلزت دوخ ، دـساف  نامگ  هب  دـننک و  مهتم  ار  ناریا  ياه  هاگداد  سلجم و  تلود و  تلم و  دـنهاوخ  یم  هلیـسو  ره  اب  راکتیانج  ياکیرما 
یعاسم کیرشت  اب  یمالسا و  يروهمج  ياهناگرا  همه  کمک  اب  يروهمج  سیئر  تسا  مزال  دنیامن ، داجیا  یمالسا  يروهمج  ناکرا  رد 
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اب نانآ ، زا  يرایسب  هچرگ  دنریگب ، ناهاوخدب  تسد  زا  ار  هناهب  هک  دننک  مالـسا  قفاوم  گنهامه و  يروط  هب  ار  روما  تانایرج  رگیدکی ،
يروـهمج رد  نادرمتلود  ناراکردـنا و  تـسد  ریاـس  روـهمج و  سیئر  ياـقآ  دـنرادن . تقفاوـم  نآ  تاریزعت  دودـح و  مالـسا و  ماـکحا 

راثن اب  بالقنا ، لوا  رد  هک  تسا  راکادف  تلم  نیا  هک  ارچ  دنراد ، تنم  تجح و  نانآ  همه  رب  ناریا  فیرش  تلم  هک  دننادب  دیاب  یمالسا ،
و داد ، تاجن  اهقانتخا  اهاوزنا و  اهدـیعبت و  اهنادـنز و  زا  ار  همه  دروآ و  تسد  هب  ار  يزوریپ  اسرف  تقاـط  تاـمحز  دوخ و  ناـناوج  نوخ 
روشک و زا  هدوب و  هنحـص  رد  نونکات ، يزوریپ  لوا  زا  هک  تسا  تلم  نیمه  داد و  لیوحت  ناـنآ  هب  دناتـسزاب و  نارگمتـس  زا  ار  تموکح 

نیمه تمه  کمک و  اب  هدومن و  ینابیتشپ  اـه  هاـگداد  ییاـضق و  یلاـع  ياروش  سلجم و  تلود و  حلـسم و  ياوق  ریاـس  هاپـس و  شترا و 
، فعش قوش و  اب  هک  دننانیا  مه  و  دناشن ، ناطیش  ياه  هورگ  بازحا و  ياج  هب  ار  هللا  بزح  بوکرس و  ار  جراخ  لخاد و  نانمـشد  تلم ،

دنوادخ تساوخ  هب  هک  دننانیا  مه  و  دندناشن ، يروهمج  تسایر  یـسرک  رب  دـنداد و  يار  نویلیم  هدزناش  زا  شیب  روهمج  سیئر  ياقآ  هب 
ار دوخ  نید  تسیاب  یم  همه  دنراد و  قح  اهامش  اهام و  همه  رب  هک  دننانیا  دنهد و  تاجن  نیطایـش  رـش  زا  ظفح و  ار  روشک  دنرداق  یلاعت 
رد یعقوت  نیرتکچوک  نودب  هدوب و  نانآ  شود  رب  يروهمج  نیا  ینیگنس  هک  نیفعضتسم  اصوصخ  تلم ، تمدخ  رد  و  مینک ، ادا  نانآ  هب 

یمن دراو  یمالسا  يروهمج  هب  یبیسآ  میتسه ، مدرم  تمدخ  رد  امـش  ام و  همه  هک  مادام  .و  میـشاب اشوک  لد  ناج و  اب  دنمالـسا ، تمدخ 
نیملسم مالسا و  يزوریپ  لاعتم  دنوادخ  زا  دهد . یم  ار  نایوگروز  نایارـس و  هوای  همه  باوج  هنحـص ، رد  رادیب و  گرزب و  تلم  دوش و 

هرود نیلوا  مکح  ذـیفنت  مسارم  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور  نیحلاـصلا  هللا  داـبع  یلع  مالـسلا  و  ( 2 . ) مراتساوخ ار 
هک يدهعت  یمالسا و  بالقنا  لوصا  هب  یهاتوک  تانایب  رد  هرس ، سدق  ینیمخ  ماما  ترضح  كرابم  تسد  هب  شیوخ  يروهمج  تسایر 

لحار ماما  تیاضر  دننام و  یم  راوتـسا  تادـهعت  نیا  رب  اتقیقح  هک  دـننک  یم  هراشا  دـننیب ، یم  شیوخ  هدـهع  هب  لوصا  نیا  موادـت  يارب 
همه كاپ  ناور  هب  دورد  اب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دـننک : یم  لیـصحت  ار  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ناریا و  راوگرزب  تل  ناشلا و  میظع 

ناریا ریذپان  یگتسخ  زرابم و  مواقم و  مدرم  زا  ساپس  اب  راوگرزب و  زیزع و  ماما  رب  مالس  اب  و  ناریا ، یمالسا  بالقنا  مالسا و  يادهـش  ي 
هب هتـسباو  یتاغیلبت  ياه  هکبـش  رگید  راب  کی  هامرهم ، مهد  زور  تاـباختنا  رد  اـم  مدرم  هقباـس ي  یب  تکرـش  هچراـپکی و  روضح  اـب  هک 

تخاس و رابتعا  یب  اوسر و  دنا ، هتـسب  یمالـسا  بالقنا  مادهنا  هب  رمک  دوخ ، نیگآرهز  تاغیلبت  اب  هک  ار  یناهج  مسیلایرپما  مسینویهص و 
تسا و رضاح  هنحـص  رد  راوتـسا  مکحم و  یجراخ ، یلخاد و  ياه  هئطوت  همه  مغر  هب  هک  دندید  ار  یتلم  نیـسحت ، باجعا و  اب  نایناهج 
رگراـثیا و مدرم  نوـیلیم  هب 17  کـیدزن  تکرـش  . دنیـشنن ياـپ  زا  يا  هظحل  شیوخ ، بـالقنا  لـماک  يزوریپ  اـت  هک  دراد  خـسار  میمـصت 

نیا یهلا  دـعب  صخـش ، کی  رد  ناـنآ  زا  نویلیم  زا 15  شیب  رظن  قاـفتا  نآ ، زا  رتمهم  ریخا و  تاـباختنا  رد  اـم  یمالـسا  نهیم  يوجادـخ 
مهد زور  رد  ام  مدرم  هک  نیرفآ  دیما  تدحو  نیا  نکیل  ( 3 ..« . ) اعمج ضرالا  یف  ام  تقفنا  ول  : » هک تخاس  راکشآ  رگید  راب  ار  بالقنا 

یتسردب ار  یمومع  دامتعا  نیا  شزرا  ردق و  هک  تسام  رب  کنیا  دنک و  یم  بلط  راوازس  هتسیاش و  یخساپ  دنداد ، ناشن  دوخ  زا  هام  رهم 
زج رگا  تسام و  راک  هار و  هناوتـشپ  مدرم  دامتعا  ءارآ و  میراد ، یم  رب  ماگ  مالـسا  هار  رد  ادخ و  هار  رد  ات  هک  میـشاب  نئمطم  میـسانشب و 

هدنبوک یترفن  هب  اجیردت  يدرـس و  هب  ناج ، لد و  زا  هتـساخرب  هچراپکی و  تبحم  نآ  دلـسگ و  یم  مه  زا  دنویپ  نیا  هتـشر ي  دـشاب ، نیا 
لب صخش ، کی  هب  هن  هامرهم  مهد  زور  رد  ام  شیالآ  یب  لدکاپ و  مدرم  هک  میناد  یم  ینشور  هب  ام  دابم ! نینچ  زگره  هک  دوش ، یم  لدب 

نافعـضتسم نامورحم و  هب  يرازگتمدخ  بالقنا و  مالـسا و  هب  يرادافو  نآ ، زراب  ياه  هصخـشم  هک  دنداد  دامتعا  يار  ینایرج  طخ و  هب 
هار رد  شیوخ  مهـس  هب  هک  منک  یم  مالعا  مدرم ، هچراپکی ي  دامتعا  تبحم و  هب  خـساپ  رد  فیرـش ، رـضحم  نیا  رد  کـنیا  نم  و  تسا ،

ادخ و هب  قشع  هاگنابرق  رد  هک  يرگید  نارای  دننامه  ما ، هداتسیا  ناج  ياپ  ات  تسام ، یبالقنا  تلم  تساوخ  هک  مالسا  تیمکاح  رارقتـسا 
عطاق يار  اـب  ناریا  تلم  هک  نونکا  ( 4 « . ) الیدبت اولدـب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  و   » دـندرک افو  شیوخ  نامیپ  دـهع و  هب  دـنداد و  ناج  قلخ ،

ساسحا اب  و  ترفن ، مشخ و  زا  یلاخ  یئاجر  حور  اب  الوا  تلم ، نیما  ناونع  هب  دـنا ، هدـیزگرب  یمالـسا  يروهمج  تسایر  هب  ارم  شیوخ ،
هـمه ي يارب  زراـبم ، گرزب و  تـلم  نـیا  شوـغآ  رد  یمالــسا و  يروـهمج  رد  هـک  مـنک  یم  مــالعا  یمیمــص ، هناــصلاخ و  یتـفوطع 
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سپ . دراد دوجو  تمدخ  يارب  راوازس  بسانم و  یهاگیاج  قلخ ، ادخ و  نیتسار  نارادتسود  همه ي  نیملـسم و  مالـسا و  هب  نارازگتمدخ 
نایم رد  يا  هرطق  دیدنویپب ، مدرم  هدنیآ ي  هب  میوگ  یم  دنا ، هدیرب  شیوخ  هعماج ي  مدرم و  زا  یهاو ، یبارس  دیما  هب  هک  اهنآ  همه ي  هب 

قداص و مدرم  رب  ناراکافج  دیلـسگب . شیوخ  ناج  حور و  زا  ار  یهورگ  يدرف و  ياهتینم  ياهدـنب  دـیق و  دیـشاب ، قلخ  ناشورخ  ياـیرد 
نیا دوش ، نینچ  رگا  . دـننک لمع  يدرمناوج  تداشر و  هب  درمناوج ، دیـشر و  یتلم  لاـبق  رد  دـننکن و  اـفج  نیا  زا  شیب  مولظم ، ناـبرهم و 

ام روشک  ایناث ، ( 5  « ) هکلهتلا یلا  مکیدـیاب  اوقلت  و ال   » مدرم ادـخ و  دورطم  روفنم و  دـشاب ، نیا  زج  رگا  دـنا و  تلم  بوبحم  زیزع و  همه 
ياهلاس یپ  رد  یناهج  رابکتـسا  تسا . هتـشاد  رارق  اهتردـقربا  يداصتقا  یـسایس و  یگنهرف و  جارات  لواپچ و  ضرعم  رد  يدامتم  ناـیلاس 

هن راعش  يارجا  اب  اهیگتسباو و  لماک  عطق  اب  ناهج ، هصرع ي  رد  دنهاوخ  یم  ام  تلم  نونکا  . تسا هدیکم  ار  ام  تلم  ناج  هریـش ي  لاس ،
مهاوخ یخاتسگ  يراوتسا و  اب  ار  هار  نیا  مدرم ، نیا  رانک  رد  راوگرزب و  ربهر  زا  يوریپ  هب  زین  نم  دنکفارد ، ون  یحرط  یبرغ ، هن  یقرش و 

هدـعو ي تسا و  نافعـضتسم  نامورحم و  بالقنا  ام ، بالقنا  هک  ارچ  تساـم ، تلم  نآ  زا  يزوریپ  هک  نیا  هب  لـماک  ناـنیمطا  اـب  دومیپ ،
همه مهاوخ و  یم  ادـخ  زا  مراودـیما و  اثلاث ، ( 6 ..« . ) ضرالا یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  و   » هک تسا  تسرد  عطاق و  یهلا ،

نامورحم هب  تمدخ  هرود ي  دوش ، یم  زاغآ  ناریا  یمالسا  يروهمج  رد  نونکا  هک  يدیدج  هرود ي  ات  مرب  یم  راک  هب  ار  دوخ  ششوک 
نهیم رد  یلخاد  يداصتقا  یعامتجا و  فاعـضتسا  رابکتـسا و  هشیر ي  عطق  رد  یلاـعتیراب  هدارا ي  لـماک  یلجت  هرود ي  نافعـضتسم و  و 
كاپ حور  زا  . دیامرف يرای  تسا ، هداهن  ما  هدهع  رب  یـساسا  نوناق  هک  یتادهعت  ماجنا  رد  ارم  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  دـشاب و  ام  یمالـسا 

هب تمدخ  هار  رد  ناکین  ناکاپ و  هیسدق  سافنا  مالسلا و  مهیلع  يده  همئا  هبیط ي  حاورا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم 
ماما زا  مبلط و  یم  ددم  مالـسا  میلاعت  لماک  يارجا  یناسنا و  تیثیح  تمرح و  ظفح  تلادـع و  شرتسگ  قالخا و  نید و  جـیورت  مدرم و 

هب تنیط  كاپ  نابرهم و  مدرم  زا  دنا و  هدومرف  لوذبم  شیوخ  دیرم  درگاش و  نیا  قح  رد  هتسویپ  هک  یتفوطع  رطاخ  هب  راوگرزب ، زیزع و 
و ... همحر ا مکیلع و  مالـسلا  .و  منک یم  رکـشت  دـنا ، هتـشاد  زاربا  شیوخ  ردارب  رازگتمدـخ و  نیا  قح  رد  هک  يا  هقباس  یب  دامتعا  رطاـخ 

نیسح ریم   » سدنهم هل ، مظعم  . تفرگ دوخ  یبالقنا  دنمناوت و  تسد  رد  ار  روشک  ییارجا  ناکس  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  ( 7 . ) هتاکرب
يداصتقا هرـصاحم  گنج و  اـب  يا ، هنماـخ  هللا  تیآ  يروهمج  تساـیر  لوا  هرود  دـیزگرب . يریزو  تسخن  مهم  تسپ  يارب  ار  يوسوم » 

هلاسم اب  نآ  ياهناگرا  اهداهن و  یگنهامه  یمالسا و  يروهمج  ماظتنا  يارب  یلخاد  دعب  رد  ار  اسرف  تقاط  تخـس و  راک  کی  دوب و  ماوت 
، ماظن عضاوم  بالقنا و  یفرعم  یجراخ ، دـعب  رد  درک و  یم  باـجیا  اـهلاربیل  نیقفاـنم و  بـالقنا ، دـض  اـب  هلباـقم  گـنج و  ینعی  یلـصا ،

تیآ . درک یم  بلط  ار  نامورحم  نافعـضتسم و  زا  تیامح  و  یتسینویهـص ، دض  يرابکتـسا و  دـض  یلیمحت و  گنج  هنیمز  رد  صوصخب 
هئارا هب  قفوم  دندرک و  عورش  ار  یقیقد  رمتسم و  ریگیپ ، راک  کی  دعب ، ود  ره  رد  هنادجم  دنتشاد ، هک  یمـسج  تالکـشم  اب  يا  هنماخ  هللا 
هرود زا  دوخ  یبایزرا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  . دندش یمالسا ، يروهمج  ماظن  زا  زیزع  ماما  تیاضر  دروم  و  زوریپ ، تبالـص و  اب  يا  هرهچ 

یلع دوب و  هتـشذگ  نم  تیلوؤسم  عورـش  زا  یهام  دـنچ  هک  منک  یمن  شومارف  دـنیامرف : یم  یگنهامه  هنیمز  رد  يروهمج ، تسایر  لوا 
اهروشک نارس  زا  رفن  دنچ  میتشاد ، یعیسو  یلیخ  يزور  هنابش  شالت  راک و  هک  هثداح  نآ  زا  یشان  یمسج  فعض  يرامیب و  تلاح  مغر 

تفگ یم  دوب ، هدرک  رفس  ناریا  هب  رابود  لقادح  دیاش  یمالسا ، يروهمج  ماظن  لیاوا  رد  هک  اهنآ  زا  یکی  دندوب و  ام  نامهیم  اج  نیا  رد 
نیا دراد و  یناوخمه  راکمه و  ياههاگتـسد  ارزو و  تلود و  روهمج و  سیئر  امـش  روشک  منک  یم  ساسحا  نم  هک  تسیراـب  نیلوا  نیا 

هک دوب  هتشذگن  ام  تیلوؤسم  عورـش  زا  رتشیب  یهام  تشه  یلا  تفه  دیاش  .و  منک یم  هدهاشم  راب  نیلوا  يارب  نم  امـش  روشک  رد  ار  مظن 
ياهداهن زا  مادک  ره  میدرک  ادیپ  قیفوت  ام  هللا  دمحب  اهزور  نآ  رد  نوچ  دوب ، نیمه  مه  تقیقح  هک  یلاح  رد  دش ، هدز  نم  هب  فرح  نیا 

تلاـخد زا  يریگوـلج  يارب  مینک و  مظنم  رگیدـمه  اـب  ار  ناـشطباور  هدوـمن ، تیبـثت  رقتـسم و  ناـشدوخ  ياـج  رد  ار  روـشک  نوگاـنوگ 
ییاهتفرشیپ زا  نیا  دنوش و  هجوتم  دوخ  ینوناق  تیلوؤسم  هب  همه  ات  میراد  لومعم  مزال  مادقا  رگید ، هاگتسد  راک  هزوح ي  رد  یهاگتـسد 

ییارجا ياهراک  هب  کمک  هنیمز  رد  ( 8 . ) دراد همادا  تفرـشیپ  نیا  زورما  هب  ات  مه  قیرط  نیمه  هب  میا و  هتـشاد  نونک  ات  هللا  دمحب  هک  دوب 
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ییارجا ياه  هرگ  ندوشگ  رد  روشک  نالوؤسم  هب  کمک  هتفرگ ، ماـجنا  هک  ییاـهراک  زا  رگید  عون  اـما  دـنیامرف : یم  اـه  هرگ  ندوشگ  و 
هک يدراوم  رد  میتـشاد و  تکرـش  روـشک  ییارجا  راـک  رد  ریزو  تسخن  ياـقآ  اـی  نـالوؤسم  تساوـخرد  هب  يددـعتم  دراوـم  رد  تسا و 

دوب و یتالکـشم  یگنهرف  بالقنا  داتـس  لئاسم  رد  هک  یناوارف  دراوم  رد  هتـشاد ، دوجو  ارزو  نیلوؤسم و  زا  یـضعب  نیب  ییاـهیگنهامهان 
یم لئاسم  نیا  هب  هک  دش  یم  لیکشت  ام  رتفد  رد  يددعتم  تاسلج  تشاد ، دوجو  یهاگـشناد  داهج  ای  داتـس  نیب  ترازو و  نیب  یتافالتخا 
یم یجراـخ  تسایــس  لـئاسم  هـنیمز  رد  يروـهمج  تساـیر  لوا  هرود  درکلمع  زا  دوـخ  شرازگ  رد  يا  هنماـخ  هللا  تـیآ  ( 9 . ) میدیسر

ياهتیصخش اب  هسلج  تدـم 185  نیا  رد  نم  دوب و  تمـسق  نیا  رد  يا  هدرتسگ  رایـسب  تیلاعف  هک  یجراخ  تسایـس  لـئاسم  رد  دـنیامرف :
تدـم نیا  رد  روهمج  ياسؤر  اهروشک و  نارـس  هب  مایپ  همان و  دصیـس  رازه و  دودـح  و  متـشاد ، یجراخ  یـسایس  ناگدـنیامن  یـسایس و 

ریزو تسخن  ياقآ  دوخ ، یـصاخ  دراوم  رد  . مدرواین رامآ  نیا  رد  ار  اهنآ  نم  میدرک و  تفایرد  مه  يدایز  ياـهمایپ  ـالباقتم  هک  مداتـسرف 
تیلاـعف یگنهرف و  لـئاسم  هنیمز  رد  ( 10 . ) دراد دوجو  داـیز  مه  دراوم  لـیبق  نیا  زا  هک  میـشاب  هتـشاد  یتاـسلج  دـندرک  یم  تساوـخرد 

، تشذـگ یم  هر )  ) ماما روتـسد  هب  نآ  لیکـشت  زا  هک  هام  شـش  زا  شیب  یمک  تدـم  رد  هل  مظعم  شالت  یگنهرف ، بالقنا  یلاـع  ياروش 
روشک و حطس  رد  گنهامه  صخشم و  تسایس  ذاختا  روشک و  یگنهرف  نالک  ثحابم  اهنآ  یط  هک  تسا  هدوب  هدرشف  هسلج  لیکشت 31 
هک دوب  لاس 62  رد  داصتقا  ياروش  هژیو ي  تاسلج  دـنیامرف : یم  يداصتقا  لئاسم  هنیمز  رد  . تسا هدـش  ماجنا  بسانم  تامیمـصت  ذاـختا 

یفرصم جایتحا  دروم  هک  يداوم  ءایـشا و  ینارگ  عیزوت و  دب  عضو  اب  هزرابم  يارب  میدرک  رکف  لاس 62  رد  ام  دیشک و  لوط  هام  دودح 9 
یم لیکـشت  اج  نیا  رد  تاسلج  نیا  . مینکب تلود  اب  ار  يا  هدرتسگ  يراکمه  کی  تسا  مزال  ـالک  ـالاک ، عضو  یناـماسبان  تسه و  مدرم 

زا داصتقا  ياروش  زا  جراخ  دارفا  داصتقا و  ياروش  زا  يدارفا  دش و  یم  رتشیب  ای  تعاس  هس  یهاگ  هک  دوب  ینالوط  هسلج  دودح 31  دش و 
، تدم نآ  رد  میوگب  دوشب  دیاش  هک  دش  اج  نیا  رد  ییاهیراذگ  تسایـس  مدوب و  مه  هدنب  و  دـندرک ، یم  تکرـش  روشک  يالاب  نیلوؤسم 
زا شیب  ددعتم  تاسلج  روشک ، تینما  ياروش  ددعتم  تاسلج  لیکـشت  ( 11 . ) دـش لصف  لح و  ثحب و  روشک ، يداصتقا  لئاسم  نیرتمهم 

یگنهامه روشک و  فلتخم  لئاسم  رد  يراذگتـسایس  يارب  تسا ، يروهمج  تسایر  اب  نآ  یگنهاـمه  هک  هوق  هس  ياـسؤر  اـب  هسلج   150
همانرب هیهت  روشک و  يزیر  همانرب  هنیمز  رد  . تسا يروهمج  تسایر  لوا  لاـس  راـهچ  رد  هل  مظعم  نیگنـس  ياـهراک  هلمج  زا  اـهنآ  رد  اوق 

میتشاد و هماـنرب  هب  جاـیتحا  تکلمم  رد  اـم  هک  تسا  لاس 61  يزیر  همانرب  ياروش  تاسلج  دـنیامرف : یم  هلاس  تسیب  هلاـس و  جـنپ  نـالک 
دش عورش  لاس 61  رد  نیا  . دنک هیهت  هلاس  تسیب  همانرب ي  يارب  یحرط  لاس و  جنپ  يارب  نالک  همانرب ي  کی  ات  دـمآرب  ددـص  رد  تلود 

تـشه دودح  رد  نم  ینعی  مدرک ، یم  تکرـش  اهنآ  رد  ابیرقت  بترم  نم  هک  دش  یم  لیکـشت  هدـنب  رتفد  رد  اروش  نیا  ییادـتبا  تاسلج  و 
هک رگید  ياهتیصخش  زا  یضعب  مرتحم و  يارزو  دش و  یم  حرطم  يزیر  همانرب  ياهتسایس  هسلج ، تشه  نیا  رد  هک  مدرک  تکرـش  هسلج 
رد يزیر  همانرب  ياهتسایس  یگنهرف و  ای  يداصتقا ، لئاسم  ینید و  لئاسم  دندرک و  یم  تکرـش  دندوب ، رظن  بحاص  نوگانوگ  لئاسم  رد 
یم تشاد ، هدـهع  هب  ینیگنـس  هفیظو  هل  مظعم  تسایر  تحت  عافد  یلاع  ياروش  هک  عافد  لـئاسم  صوصخ  رد  ( 12 . ) دش یم  حرط  اهنآ 

میتشاد عافد  یلاع  ياروش  هسلج  ام 52  تسا و  نشور  ابیرقت  زیزع  ناگدننیب  همه ي  يارب  هک  تسا  عافد  یلاع  ياروش  تاسلج  دـنیامرف :
ياضعا دـیناد  یم  هک  روط  نامه  و  هدوب ، یتکربرپ  رابرپ و  تاسلج  رایـسب  هک  تسا  هدـش  حرطم  ینوگاـنوگ  لـئاسم  تاـسلج ، نیا  رد  و 

هاپـس و هدـمع ي  ناهدـنامرف  ریزو ، تسخن  ماما ، ناگدـنیامن  لثم  روشک ، نیلوؤسم  حوطـس  نیرتالاب  زا  یکی  عافد ، یلاـع  ياروش  هسلج 
زا ( 13 . ) دندرک یم  تکرـش  يرگید  دارفا  مه ، يدراوم  رد  دـننک و  یم  تکرـش  اهیریگ  میمـصت  رد  هک  دنتـسه  يدارفا  ارزو و  شترا و 
هللا تیآ  . تسا روشک  مهم  یـساسا و  لئاسم  لصف  لح و  يارب  تلود  تایه  تاسلج  رد  تکرـش  يروهمج ، تساـیر  رگید  مهم  فیاـظو 
مهم لئاسم  يارب  تلود  تایه  تاـسلج  رد  تکرـش  دـنیامرف : یم  حیرـشت  لوا  هرود  رد  ار  شیوخ  درکلمع  صوصخ ، نیا  رد  يا  هنماـخ 
تایه هسلج ي  رد  راب  کـی  یهاـم  اـبیرقت  طـسوتم  روط  هب  هدـنب  نکل  . دـهد یم  لیکـشت  هسلج  ود  يا  هتفه  تلود ، تاـیه  هتبلا  هک  تسا 

رد هدوب ، راب  کـی  یهاـم  زا  شیب  شطـسوتم  اـهلاس  زا  یـضعب  رد  . تسا هتـشاد  قرف  فلتخم  ياـهلاس  رد  هتبلا  منک و  یم  تکرـش  تلود 
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یلومعم تاسلج  اهنیا  منک و  یم  تکرـش  تاسلج  رد  راب  کی  یهام  لقادح  هک  تسا  لاس  کی  هب  کیدزن  دیاش  اما  . رتمک اهلاس  یـضعب 
هک دراد  يراذگتـسایس  هب  طاـبترا  دوـش و  یم  ثحب  یـساسا  مهم و  لـئاسم  اـهنآ  رد  هک  تسا  یتاـسلج  نآ  هکلب  تـسین ، تـلود  تاـیه 

، دوشب سلجم  میدقت  دهاوخ  یم  ار  اهنآ  زا  يدادعت  مدروآ و  اج  نیا  هدـش ، لیکـشت  هدـنب  روضح  اب  هک  ار  یتاسلج  مهم  لئاسم  تسرهف 
مدرم تکراشم  هلاسم ي  هجدوب ، هب  طوبرم  لئاسم  هجدوب و  رـسک  هلاسم ي  یگنیدـقن ، هلاسم ي  یمالـسا ، فرـصم  ياهوگلا  مهم  ثحب 

رویرهش 63 رد  تلود  تایه  اب  رادید  رد  نینچمه  نمهب و  مایپ 22  رد  احیرص  دندرک و  رما  هلاسم  نیا  هب  ماما  هک  ینآ  زا  دعب  روما - ، رد 
رد تیفیک  هلاسم ي  تسام ، يداینب  یلوصا و  لئاسم  زا  یکی  هک  نیمزرس  شیامآ  هلاسم ي  روشک ، تعنص  تیعضو  هلاسم ي  دندومرف - 

تیعـضو يزرا و  شرازگ  يزکرم و  کـناب  لـئاسم  درادناتـسا ،) هسـسؤم ي  ثحب  ناـمه   ) تیفیک لرتـنک  اـم و  تاعونـصم  تادـیلوت و 
لئاسم اب  يزرواشک  هلاسم ي  ترجاـهم ، هلاـسم ي  یمتا ، يژرنا  هلاـسم ي  یتفن ، ياـه  هدروآرف  نیماـت  تفن و  رودـص  هلاـسم ي  . ریاـخذ

تایه ریزو و  تسخن  ياقآ  زا  شیپ ، زا  ار  اهنیا  تلود ، تایه  تاسلج  رد  تکرـش  ماگنه  ام  هک  تسا  یلئاـسم  نیرت  هدـمع  اـهنیا  ... رگید
اب ام  ینینچ  نیا  هسلج  اعومجم 45  هک  میـسرب ، یبوخ  جیاتن  کی  هب  و  مینک ، ثحب  هسلج  نآ  رد  دننک و  راک  نآ  يور  ات  میتساوخ  تلود 

تـسایر هرود  نیمراهچ  تاباختنا  لاـس 64 ، هاـم  دادرم  رد  يروهمج  تساـیر  مود  هرود  ( 14 . ) میتشاد لاس  راـهچ  نیا  رد  تلود  تاـیه 
هب هجوت  اب  . دـندش دزمان  هر )  ) ماما ترـضح  فیلکت  ناتـسود و  هیـصوت  هب  انب  يربهر ، مظعم  ماقم  زین  هرود  نیا  رد  . دـش رازگرب  يروهمج 

، دندرک یم  يار  ياهقودنص  ياپ  رد  روضح  يارب  يرتمک  ترورض  ساسحا  اتبـسن  مدرم  هک  نامز  ياضتقا  تاغیلبت و  نییاپ  رایـسب  مجح 
بسک يار و  اب 870/203/12  يربهر  مظعم  ماقم  دـندومن و  تکرـش  يروهمج  تساـیر  تاـباختنا  رد  مدرم  زا  رفن  دادعت 630/244/14 

دیدرگ و ذیفنت  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  طسوت  يار  نیا  دـندش . باختنا  ناریا  يروهمج  تسایر  هب  مدرم  يارآ  دـصرد   67/85
ود نم  دـنتفرگ . دوخ  تبالـص  اب  ناوترپ و  تسد  رد  ار  روشک  ییارجا  هوق  تسایر  رگید  لاـس  راـهچ  يارب  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح 
رد ( 15 . ) مدوب هدمآ  ناتـسرامیب  زا  هزات  نم  لوا ، هرود ي  رد  . مدرک یمن  لوبق  نم  هرود  ره  رد  . مدـش باختنا  يروهمج  تسایر  هب  هرود 
هب هر )  ) ماما دوخ  مه  مود  هرود ي  رد  . مدش راچان  تسین ، یـسک  دـنام ، یم  نیمز  رب  راب  نیا  ینکن ، لوبق  رگا  دـنتفگ  ناتـسود  لاح ، نیع 
.« میآ یمن  نادـیم  هب  نم  رگید  هعفد  نیا  منک ، یمن  لوـبق  نم  اـقآ  : » متفگ ناـشیا  تمدـخ  متفر  نم  . تسا نیعتم  وـت  رب  هـک  دـندومرف  نـم 

ینیع بجاو  نم  رب  رگا  تسا . ینیع  تسا ، بجاو  امـش  رب  انیعتم  . تسین ییافک  بجاو  تسا ، بجاو  ینعی   « . تسا نیعتم  امـش  رب  : » دنتفگ
هللا تیآ  ترـضح  يروهمج  تسایر  مود  هرود  روشرپ  ياهلـصف  زا  یکی  ( 16 . ) منک یمن  یلاخ  ار  دوخ  شود  يراب  چـیه  ریز  زا  دـشاب ،

رخاوا رد  نامزاس  نآ  یمومع  سالجا  هسلج  نیمود  لهچ و  رد  تکرـش  يارب  دـحتم ) للم  نامزاس  رقم   ) كرویوین هب  تمیزع  يا ، هنماخ 
اب يرابکتسا ، يایند  اکیرما و  ربارب  رد  ار  یمالسا  يروهمج  عضاوم  دوخ ، مهم  هدنفوت و  ینارنخس  اب  هل  مظعم  . دشاب یم  لاس 66  رویرهش 

هسیاقم . دندرک هدنز  ار  دیهش  يروهمج  سیئر  ییاجر ، یلع  دمحم  راوگرزب ، دیهش  ینارنخـس  دای  دندرمـشرب و  لالدتـسا  نایب و  نیرتیوق 
تیعبت میظع و  لکوت  یحور و  تمظع  زا  یگرزب  ياه  هناشن  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ياسؤر  دـعب  لـبق و  ياهینارنخـس  اـب  تاـنایب  نیا 

یب هرـس ، سدـق  لحار  ماما  نوچمه  هل ، مظعم  دـنک . یم  نشور  ناقاتـشم  يارب  ار  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  ترـضح  زا  ناشیا  یندز  لاثم 
، مالـسا تکربرپ  ياهدروآهر  اهیگژیو و  مالـسا و  یهلا  هشیدنا  حرط  نمـض  نآ ، تاعبت  يرابکتـسا و  يایند  دمآدب  ای  دماشوخ  هب  هجوت 

ییالابدنلب تسرهف  هاگ  نآ  دنزادرپ و  یم  گنج  هلاسم  هب  سپـس  هدرک ، حرطم  ار  نآ  یلوصا  عضاوم  یمالـسا و  بالقنا  زراب  ياهیگژیو 
دوجو هب  دـحتم  للم  نامزاس  رقم  رد  نانخـس  نیا  هک  ار  ییاـضف  ناوت  یم  ینـشورب  دـننک . یم  ناونع  ار  اـکیرما  تازواـجت  اهینمـشد و  زا 
مـشخ نانآ ، ناگدنیامن  جورخ  دندروخ و  میقتـسم  یناهج و  يرگاشفا  نیا  زا  ار  هبرـض  نیرتشیب  مسینویهـص  اکیرما و  . دش روصتم  دروآ ،

یم نایب  ار  نآ  زا  هنومن  کی  هدومرف و  هراشا  قطن  نیا  ساکعنا  هب  دوخ ، تارطاخ  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  . تخاـس ـالم  رب  ار  اـهمیژر  نیا 
اهتردـق و طلـست  هیلع  اج  نآ  رد  يروشرپ  یلیخ  قطن  هک  یللملا  نیب  عماجم  زا  یکی  رد  هک  ما  هدرک  لـقن  اـهراب  ار  هرطاـخ  نیا  دـنیامرف :
مدـیبوک و مان  هب  اهتلود ، ياـسؤر  یگدـنیامن و  تاـیه  دـص  زا  شیب  روضح  رد  ار  يوروش  اـکیرما و  مدرک و  داریا  اـیند  رد  هطلـس  ماـظن 
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زا یکی  تسا »! تسرد  امـش  نخـس  نیمه  : » دنتفگ دندرک و  قیدصت  نیـسحت و  دندمآ ، يدایز  هدـع ي  قطن ، نآ  زا  دـعب  مدرک ، موکحم 
، تسا تسرد  امـش  ياهفرح  همه ي  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  دنتـشک -  ار  وا  مه  دـعب  هتبلا  و  دوب -  یبالقنا  ناوج  کی  هک  اهروشک  نارس 

یم اکیرما  زا  دنا ، هتـسشن  اج  نیا  رد  هک  ییاهنیا  همه ي  دیـسرت ، یمن  اکیرما  زا  هک  دـینکن  هاگن  ناتدوخ  هب  هک  میوگب  امـش  هب  نم  اهتنم 
تالکشم نیرتشیب  هشیمه  اهتردقربا ، یتردقربا  تبیه  مسرت ». ! یم  اکیرما  زا  مه  نم  : » تفگ دروآ و  نم  کیدزن  ار  شرـس  دعب  دنـسرت !

نیا . تسا ناشتبیه  زا  رتمک  بتارم  هب  ناشلقع ، تسایس و  لوپ و  حالـس و  تردق و  تقیقح ، رد  . دنک یم  هدرک و  یم  لح  ایند  رد  ار  اهنآ 
مه یلیخ  هک  هناردـلق  یتبیه  اب  تردـقربا ، نیا  الاح  . دنتـسیاب اهنآ  لباقم  رد  دـننک  یمن  تارج  دـناسرت و  یم  ار  همه  هک  تساـهنآ  تبیه 

بالقنا اب  دور و  یم  راجنلک  ناریا  تلم  اب  تسا  لاس  هدزای  دنک ، یم  لصف  لح و  دوخ  عفن  هب  ار  عاضوا  دوش و  یم  اهروشک  دراو  حضاو 
نیا هـک  اـج  نآ  زا  ( 17 . ) تسا هتـسناوتن  یلو  دـیامن ، دوباـن  ار  ماـظن  نیا  دربـب و  نیب  زا  ار  بـالقنا  نیا  دـناوتب  هک  نـیا  يارب  دـگنج ، یم 

مالسا تیمولظم  زا  یکاح  هک  دشاب  یم  نآ  هب  طوبرم  قیاقح  زا  يرایسب  دوجو  یمالسا و  بالقنا  خیرات  هرود  کی  رب  لمتـشم  ینارنخس 
هلمج زا  میهد . یم  رارق  رایتخا  رد  باـتک  ياـهتنا  رد  ار  نآ  هدـمع  ياهتمـسق  ناوج ، لـسن  نتفرگدـنپ  یهاـگآ و  يارب  تسا ، تلم  نیا  و 
ماما ترـضح  هجوت  دروم  رفـس  نیا  . دـندرک یلامـش »  هرک   » هب هک  دوب  يرفـس  دنتـشاد ، روشک  زا  جراخ  هب  هل  مظعم  هک  يرگید  ياهرفس 

یمالـسا يروهمج  يامیـس  زا  ار  رفـس  نیا  هناقاتـشم  ماما  هر ،)  ) ینیمخ اقآ  دمحا  جاح  موحرم  هتفگ  هب  تفرگ و  رارق  هرـس  سدق  ینیمخ 
يا هنماخ  هللا  تیآ  تیحالص  هب  یلامـش ، هرک  تاماقم  اب  هل  مظعم  تارکاذم  ناشیا و  زا  مدرم  لابقتـسا  هظحالم  اب  دنتفرگ و  یم  یپ  ناریا 
یم نویزیولت  زا  ار  رفـس  نآ  ياهـشرازگ  ماما  دـندوب ، یلامـش )  ) هرک رفـس  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  هک  یتقو  دـندومرف : هراشا  يربهر  يارب 

دندوب هتفگ  ماما  دوب و  بلاج  یلیخ  رفـس ، نآ  رد  دوخ  تارکاذم  اهینارنخـس و  اب  مدرم و  لابقتـسا  هرک ، »   » زا رادید  هرظنم  نآ  زا  . دندید
هللا تیآ  يارچ  نوچ و  یب  ياهیگتـسیاش  اـهیگژیو و  هب  هجوت  اـب  هر )  ) ماـما ترـضح  ( 18 ( . ) دـنراد ار  يربهر  یگتـسیاش  ناشیا  قحلا  )
نم يور ، یم  رفـس  هب  وـت  هک  یعقوـم  ره  دـندومرف : یم  ناـشیا  هب  باـطخ  لـیلد ، نیمه  هب  دنتـشاد و  ناـشیا  هب  يرفاو  هقـالع  يا ، هنماـخ 

یللملا نیب  ياهرادـید  صوصخب  جراخ و  لخاد و  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ياهرفـس  ( 19 . ) ورن رفس  یلیخ  يدرگرب ، هک  متسه  برطـضم 
تیناقح نآ ، يالاو  ياهشزرا  یـساسا و  لوصا  یمالـسا و  بالقنا  ندناسانـش  . تشاد یمالـسا  بالقنا  يارب  یگرزب  ياهدروآهر  ناشیا ،
حیـضوت یناهج ، فلتخم  لئاسم  هب  تبـسن  یمالـسا  يروهمج  عضاوم  نییبت  یناهج ، رابکتـسا  هیلع  سدـقم  عاـفد  رد  یمالـسا  يروهمج 

نافعـضتسم ناناملـسم و  رد  دـیما  يروابدوخ و  حور  ندـیمد  بالقنا و  حیرـشت  ناهذا ، زا  اهدـیدرت  اه و  ههبـش  ندودز  یلخاد و  لـئاسم 
ساکعنا فرط و  کی  زا  ناهج  فعضتسم  ناملسم و  مورحم ، مدرم  هب  هرس  سدق  ماما  ترـضح  تبحم  هجوت و  ساکعنا  هرخالاب  ناهج و 

مظعم . تساهدروآهر نیا  زا  یشخب  رگید ، فرط  زا  بالقنا  نشور  مایپ  ماما و  هار  هب  نافعضتسم  ناناملـسم و  یـسات  اهتبحم و  اه و  هقالع 
، هوباـبمیز اـینازنات ، ـالوگنا ، کـیبمازوم ، ریازجلا ، نیچ ، دـنه ، ناتـسکاپ ، یبـیل ، هیروس ، ياـهروشک  هب  شیوخ  ياـهتیلوؤسم  لوط  رد  هل 

رایسب تاکن  دنا ، هدرک  لقن  اهرفس  نیا  زا  ناشیا  هک  يددعتم  تارطاخ  رد  دنا . هدومرف  رفس  یلامـش  هرک  ینامور و  قباس ،)  ) يوالـسگوی
، ود هب  . دراد تیاکح  اهرادید  زومآ  تربع  تاکن  هب  ناشیا  قیقد  هجوت  زا  دراد و  دوجو  يریگ  تربع  يارب  نشور  هناملاع و  ياهتشادرب  و 
اب ما و  هتفر  دـنروشک -  شـش  جـنپ ، هک  اقیرفآ -  بونج  یبالقنا  ياهروشک  هب  نم  مینک : یم  هراشا  تاکن  نیمه  رطاـخ  هب  نآ  هنومن  هس 

هبرجت تسرد  ما و  هدز  فرح  اهنآ  اب  اهتعاس  و  ما ، هدید  ار  ناشنهذ  یگدنز و  اهرصق و  اه و  هناخ  ما و  هدرک  رادید  اهنیا  یبالقنا  ناربهر 
کی پچ ، رکفت  اب  هورگ  کی  تشاد -  راظتنا  دوش  یمن  الـصا  نآ ، زا  شیب  هک  میراد -  راظتنا  اـم  هک  هنوگ  ناـمه  مدـید  . ما هدرک  ناـش 
ياـج دـنا و  هتفرگ  تسد  رد  ار  تردـق  مه  دـعب  . دـنا هداد  ماـجنا  مظنم  اـی  یکیرچ  یماـظن  تـکرح  کـی  دـنا و  هدرک  یماـظن  ياـتدوک 

، درک یم  تموکح  تشاد و  رارقتسا  نآ  رد  کیبمازوم  روشک  رد  یلاغترپ  مکاح  البق  هک  يرصق  دنا . هتسشن  ناشدوخ  زا  لبق  نادنمتردق 
رد مه  نم  زا  وا  . درک یم  یگدنز  اج  نآ  رد  دش -  هتشک  مه  دعب  هک  کیبمازوم -  یبالقنا  ربهر  لشام ، »  اروماس   » هک دوب  يرـصق  نامه 
نآ هب  ندرک  هاـگن  لوغـشم  نم  هک  دوـب  یـشرف  نآ  رد  . تسا هدرکن  قرف  هتـشذگ  اـب  عـضو  هـک  مدـید  نـم  درک و  ییاریذـپ  رـصق  ناـمه 
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نامه رد  یگدنز و  نامه  رد  رصق و  نامه  رد  طقف  هن  مدید  تسا ». هدنام  اهیلاغترپ  نامز  زا  هک  تسا  ییاهـشرف  نآ  زا  نیا ، : » تفگ . مدش
هک دنیمدرم ، یبالقنا و  هورگ  کی  اهنیا  هک  راگنا  هن  راگنا  دندرک ! یم  یگدنز  مه  شور  نامه  هب  هکلب  دـندرک ، یم  یگدـنز  تافیرـشت 
رد رانک  رد  میدـید  میوشب ، ینامهیم  نلاس  دراو  میتساوخ  یم  یتقو  ام  دوبن . يربخ  مدرم  زا  اج  نآ  رد  الـصا  دـندوبن و  مه  یمدرم  اـعقاو 
رد هک  نیطالس  رابرد  رد  يا  هناسفا  ياهمالغ  لثم  تسرد  دنا ، هداتـسیا  رفن  ود  درک ، یم  لصو  ییاریذپ  نلاس  هب  ار  نلاس  نیا  هک  یگرزب 

مالغ رگید  اما  دندوب ، هایـس  رفن ، ود  نیا  الاح  . دندوب هایـس  مالغ  رفن  ود  اعقاو  . تسا هدرک  یم  یگدـنز  روط  نامه  مه  یلاغترپ  مکاح  نآ ،
دیاب دندوب و  هداتـسیا  رد  فرط  ود  هنوگمالغ  یـصخشم ، ياهـسابل  اب  رومام  رفن  ود  نیا  . دوب هورگ  نامه  زا  مه  مکاح  دوخ  نوچ  دندوبن ،
نیا میدیـسر ، یم  رد  نیا  لباقم  رد  مدوب ، نم  هک  شنامهیم  اب  یبـالقنا -  ربهر  نیمه  ینعی  ناطلـس -  یتقو  هک  دـندرک  یم  لـمع  يروط 
یم هاگن  مدز و  یم  دنخبل  نم  دندرک ! مه  ار  راک  نیمه  دنـشاب و  میظعت  لاح  رد  اهنیا  دـشاب و  هدـش  زاب  زابقاط ، ربارب و  روط  هب  رد  تلود 

نیمه اج  همه  . میدـش ینامهیم  نلاس  دراو  دوب -  هتفرگ  اهتـسژ  نامه  اب  یلاغترپ ، مکاح  نامه  لثم  ار  شدوخ  هک  وا -  اب  مه  دـعب  مدرک ،
یبالقنا اهاج  نآ  رد  حالطـصا  هب  هک  تسا  هدوب  ییاهروشک  نیمه  هب  ابلاغ  مدرک ، یم  روشک  زا  جراـخ  هب  نم  هک  ییاـهترفاسم  دوب . روط 

رکفت و یگدـنز و  ام  . تسا هدوب  لیبق  نیا  زا  ابلاغ  یلامـش ، هرک ي  نیچ و  هوبابمیز ، کیبمازوم ، ریازجلا ، یبیل ، ـالثم  . تسا هداـتفا  قاـفتا 
هک یموهفم  نآ  يارب  یقادصم  اهنیا ، زا  مادـک  چـیه  . میا هدرک  سمل  میا و  هدـید  کیدزن  زا  ار  مدرم  اب  یبالقنا  ناربهر  لاجر و  هطبار ي 
هک تسا  يا  هزانج  عییشت  نامه  ناش ، هزانج  عییشت  دنریم ، یم  مه  یتقو  اذل  . تسین تسه ، نامنهذ  رد  یمدرم  تموکح  بالقنا و  کی  زا 

روضح شقن و  اهروشک ، نیا  يایاضق  زا  يا  هیضق  چیه  رد  مدرم  . تسین يربخ  مدرم  زا  . رتشیب يزیچ  هن  و  دریگ ، یم  ماجنا  نیطالـس  يارب 
ار شیابقر  هتفرگ ، تسد  هب  ار  تردق  هدمآ ، راکرـس  یبزح  هدش ، ییاتدوک  دنتـشادن ، روضح  شقن و  مدرم  ناشبالقنا ، رد  نوچ  دـنرادن ،
هب مدرم -  شود  رب  ام  بالقنا  رگید : هرطاخ  ( 20 . ) دنا هتخادنا  هار  هب  تردق  گنج  دـنا و  هدرک  تباقر  مه  اب  اهلاس  یهاگ  هدرب و  نیب  زا 

يروهمج . درادـن رگید  رفن  زا  يرتشیب  ربخ  ام  نیب  سک  چـیه  میا و  هدوب  تیعقاو  نیا  دـهاش  اهام  همه ي  . دراد رارق  هملک -  یعقاو  يانعم 
تواـفتم یلکب  رگید ، ياـهتموکح  اـهروشک و  هطبار ي  اـب  مدرم ، اـب  یمالـسا  يروـهمج  هطبار ي  . دـمآ شیپ  روـط  نیمه  مـه ، یمالـسا 

رازاب هچوک و  رد  هک  تسین  نیا  ناشندوب  یمدرم  رهظم  نارگید ، نارگید و  ارزو و  روهمج ، سیئر  روشک ، کی  هجرد ي  نالوؤسم  . تسا
یـسک . دراذگ یمن  مدرم  قشع  جایتحا و  تاعجارم و  هقالع و  هک  تسا  یعیبط  نیا  . دنرخب ار  ناشنان  تشوگ و  ناشدوخ  الثم  دنورب و  هار 

یمن يدامتم  ياهتعاس  الثم  ارچ  امش  دنیوگب  هک  درادن  انعم  . دوشب مهم  ياهراک  فرص  شتقو ، هقیقد ي  ره  دیاب  دراد ، راک  لاغتشا و  هک 
مدید تسین . اهنیا  نالوؤسم ، اب  مدرم  هطبار ي  رهظم  . تسین یلمع  نیا ، دننک ! هعجارم  امـش  هب  دنیایب  مدرم  ات  دینیـشنب ، يدجـسم  رد  دیور 
يارب يا  هصیقن  دـننک و  هدافتـسا  دنتـساوخ ، یتصرف  ره  زا  ـالاح ، اـت  بـالقنا  لوا  زا  هک  ییاـهنیا  نالددـب -  ناهاوخدـب و  نیا  زا  یـضعب 
يزبس دور  یم  هخرچود  اب  شدوخ  دـئوس ، هاشداپ  هک  دـندوب  هدرک  حرطم  نیا  زا  شیپ  تقو  دـنچ  . دنـشارتب یمالـسا  يروهمج  نالوؤسم 

ریاس رد  ای  شیامن ، نالف  ياشامت  رد  ای  لابتوف ، يزاب  رد  الثم  اهتعاس  دناوت  یم  دشاب ، هتشادن  تیلوؤسم  هک  یهاشداپ  نادان ! يا  . درخ یم 
ینعی هراـک -  همه  شریزو  تسخن  یتافیرـشت و  نآ  روهمج  سیئر  هک  مدوب  هتفر  يروشک  هب  نم  دـنک . تقو  فرـص  یحیرفت ، ياـهراک 

ام اب  يا  هقیقد  دـنچ  مه  دـعب  دوب ، هدرک  تکرـش  ام  لابقتـسا  مسارم  رد  روهمج  سیئر  یتافیرـشت ، ظاحل  زا  . دوب روشک -  تلود و  سیئر 
سیئر میدـش . دادرارق  هرکاذـم و  رظن و  هلدابم ي  تبحـص و  لوغـشم  روشک ، نآ  ریزو  تسخن  اب  ام  و  دـماین ، رگید  تفر و  سپـس  دوب و 

دیور و یم  مه  اسیلک  ایآ  دیتسه ، شیشک  نوچ  امـش  هک  مدیـسرپ  وا  زا  مدوب ، وا  اب  هک  يا  هظحل  دنچ  نآ  رد  . دوب شیـشک  اقافتا  روهمج ،
کی الثم  يا  هتفه  مورب ! اسیلک  هب  منک  یمن  تقو  الـصا  نم  هن ، : » تفگ دـیهد ؟ یم  ماجنا  ار  یبهذـم  مسارم  يروهمج ، تسایر  لاح  رد 

نم : » تفگ دـش ، تبحـص  دـعب  مور »! یم  اسیلک  درک -  نیعم  ار  يرود  نامز  وا  تسین ، مدای  الاح  راب -  کی  هتفه  دـنچ  یهاگ  اـی  راـب و 
!« منک یم  يزاب  لابتوف  زور  ره  نم  هلب ، : » تفگ دینک »؟ یم  تصرف  امش  : » متفگ تشاد ». ) لابتوف  میت   ) متسیلابتوف منک و  یم  مه  شزرو 
يا هراک  تکلمم  رد  هک  يروهمج  سیئر  درک ! یم  شزرو  زور  ره  یلو  درک ، یمن  نتفر  اـسیلک  تقو  اـما  دوب ، شیـشک  هک  نآ  اـب  ینعی 
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هناخدور نالف  ياپ  يریگیهام  رد  تکرـش  هکـساملاب و  رد  تکرـش  ندرک و  يزاب  لابتوف  يارب  ار  شدوخ  تقو  اهتعاس  دناوت  یم  تسین ،
هلـصاف ي روشک ، نالوؤسم  ناشدوخ و  نیب  مدرم  زورما  هک  تسا  نیا  ام  ندوب  یمدرم  رهظم  . تسین ندوب  یمدرم  رهظم  نیا ، . دـنک فرص 

هتـشاد یتاقالم  روشک  نیا  روهمج  سیئر  اب  مدرم ، نیا  داحآ  زا  کی  ره  رگا  زورما  . تسا یگرزب  تمعن  نیا ، . دـننک یمن  ساسحا  یقیقح 
 - اهتموکح همه ي  رد  میوگب  مناوتب  دیاش  هک  یتاقبط  بذاک  جوا  يرگیفارـشا و  تلاح  نآ  . دراد قرف  وا  اب  هک  دنک  یمن  ساسحا  دـشاب ،

کی زا  اـهنآ  . دـنرازاب هچوک و  یلومعم  مدرم  نیمه  وزج  ارزو ، . تسین یمالـسا  يروهمج  رد  دراد ، دوجو  میناد -  یم  اـم  هک  اـج  نآ  اـت 
زا ای  هاگـشناد ، لخاد  زا  ار  اهنآ  یهاگآ ، صـصخت و  تیلوؤسم و  رطاخ  هب  . دنیایب ترازو  دنـسم  هب  دـنا ، هدـشن  ادـج  یفارـشا  هداوناخ ي 

. دنور یم  ناشیلبق  لغـش  نامه  غارـس  زاب  دنوش ، یم  لصفنم  راک  زا  هک  مه  یتقو  . دنا هتـشاذگ  ترازو  سار  رد  دنا و  هدروآ  لغـش  نالف 
يور ار  شلایع  شدـعب ، هتفه ي  نامه  . تفر رانک  ترازو  زا  ام ، نامز  يارزو  زا  یکی  نیا -  زا  لبق  لاـس  ود  شیپ -  يدـنچ  تقو  کـی 

نآ رد  ار  شنز  هک  درادـن  ناکیپ  کی  یتح  هک  تسا  نیا  وا ، یعامتجا  ناش  ینعی  دروآ ! هعمج  زامن  هب  شدوخ  اب  دـناشن و  يزاگ  روتوم 
دورطم و اـی  تـسا  ریزو  اـی  ریزو ، کـی  اـیند ، رگید  ياههاگتــسد  رد  تـسا . یمهم  یلیخ  زیچ  نـیا ، . درواـیب هـعمج  زاــمن  هـب  دــناشنب و 
ارزو و . دوب روط  نیمه  مه  ناریا  رد  هتـشذگ ، رد  . دوش یم  ریزو  دـیآ  یم  ددرگ و  یم  ادـج  یفارـشا  نادـناخ  کی  زا  ریزو ، کی  . مودـعم

ناگدنامزاب ینعی  دندوب ، اهنامه  نادنزرف  اهنیا  اما  دوب ، هدـش  ضوع  میژر  . دـندوب راجاق  هرود ي  ناگدـنامزاب  ابلاغ  يولهپ ، نارود  لاجر 
تسا و یمدرم  شراک  ماظن ، بالقنا و  یمالـسا ، يروهمج  دوب . ناشتـسد  رد  روما  زاب  يولهپ  نارود  رد  راجاق ، نارود  ياهنادناخ  نامه 
هک دوب  ییاـهزیچ  گـنج ، نارود  رد  . درواـیب راـب  يا  هدـسفم  شنتفگ  هک  ییاـهزیچ  نآ  رگم  دـنوش ، یم  عـلطم  اـهراک  نیرتزیر  زا  مدرم 

ماما نامز  رد  . دـنوشب هداد  رارق  نایرج  رد  مدرم  یتسیاب  لوا  دـتفیب ، قافتا  هک  يزیچ  ره  روما ، نیا  ریغ  رد  نکیل  تشاد ، هدـسفم  شنتفگ 
یم اررکم  ناشیا  هک  یبلاطم  زا  . دـش یم  تروشم  ناشیا  اب  دریگب ، ماجنا  يراک  دوب  انب  تقو  ره  . دوب روط  نیمه  هیلع ) یلاـعت  هللا  ناوضر  )

مهف و اهرایعم ، دشاب . مدرم  يارب  حرط  لباق  ینعی  دییوگب ، مدرم  هب  دـیناوتب  هک  دـشاب  يروط  دـینک ، یم  هک  يراک  هک  دوب  نیا  دـندومرف ،
کی هطقن ، نآ  رد  تسا و  لصو  يا  هطقن  هب  شیاهنامـسیر  هک  یبزح  ماظن  هن  تسا ، یمدرم  ماظن  ام ، ماـظن  . تسا بـالقنا  زا  مدرم  كرد 

اهاتـسور و رد  یتـح  روشک -  ماـمت  رد  ماـظن ، یلـصا  يازجا  اـج  نیا  ریخن ، . دـهد یم  ماـجنا  دـهاوخ ، یم  هک  يراـک  ره  هتـسشن و  بزح 
اهروشک مدرم  نالوؤسم و  هجوت  همه  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  هک  تسا  بلاج  ( 21 . ) دنا هدنکارپ  اهشخب -  رد  هداتفا و  رود  ياهرهش 
ترضح یگرزب  تمظع و  زا  اهرفس ، نیا  رد  ار  دوخ  تانایب  اهینارنخس و  اهرظن ، ذوفن  و  هارمه ، تایه  ناشیا و  زا  هوکشرپ  لابقتـسا  رد  ار 

درک و باطخ  مدرم  هب  هرس ) سدق  ماما  ترضح   ) وا هک  يزور  نآ  دنناد . یم  ناریا  تلم  يراکادف  یگداتسیا و  هرس و  سدق  ینیمخ  ماما 
هک درک  یمن  نامگ  سک  چیه  افاصنا  دندوب ، هک  یقیال  ياهناسنا  هتسجرب و  ياهتیصخش  ناگرزب و  املع و  نیب  رد  دومن ، عورش  ار  هزرابم 
رد اما  دنیآ ، یم  هک  دوب  دقتعم  تشاد و  نامیا  مدرم  هب  ماما  هتبلا  دنتفیب . هار  تسا ، دایرف  توعد و  نیا  بحاص  هک  یسک  رـس  تشپ  مدرم 

يادخ . دوب مهم  دنیاین ، دنهاوخ  یم  دنیایب ، دنهاوخ  یم  منک ، یم  لمع  ار  مفیلکت  نم  هک  نیا  ادـخ و  هب  لکوت  زا  یلدایرد  نآ  لاح ، نیع 
(23  « . ) سانلا نیب  هنیب و  اـمیف  هللا  حلـصا  هللا  نیب  هنیب و  اـمیف  حلـصا  نم  ( » 22  « . ) هل هللا  ناک  هللا  ناـک  نم  : » دراد يا  هدـعاق  مه  یلاـعتم 
هشوگ ي رد  نیطـسلف ، ياهنادـنز  رد  درک . دـهاوخ  تسرد  ار  مدرم  وا و  نیب  ادـخ  دـنک ، حالـصا  تسرد و  ار  ادـخ  دوـخ و  نیب  سکره 
؟ میا هدرک  غیلبت  ام  تسا ؟ هدرک  ار  راک  نیا  یسک  هچ  . دنهد یم  راعش  وا  مان  هب  قانتخا  تحت  شکارم ، سنوت و  رد  ییاقیرفآ ، ياهروشک 

نیا رد  هک  مناد  یم  مدوب ، روهمج  سیئر  لاـس  تشه  نم  میا ؟ هدرک  اـم  ار  اـهراک  نیا  هک  دـنیوگب  دـنناوت  یم  یغیلبت  ياههاگتـسد  اـیآ 
رد بآ  ندش  ریزارـس  لثم  شدوخ  ماما ، مسا  . مدرب اج  نالف  رد  نم  ار  ماما  مسا  هک  دیوگب  دـناوت  یمن  سک  چـیه  . تسا ربخ  هچ  تکلمم 

هدنشون ي هدنـشچ و  ات  دور ، یم  دوش و  یم  ریزارـس  شدوخ  دنزب ، وراپ  ار  نآ  یـسک  دهاوخ  یمن  . تفر دعتـسم  فاص و  نیمزرـس  کی 
، مدمآ نییاپ  هک  امیپاوه  ناکلپ  زا  . متـشاد یمـسر  رفـس  ییاقیرفآ  ياهروشک  زا  یکی  هب  يروهمج ، تسایر  مایا  رد  دنک . ادیپ  ار  شدوخ 
، میتسشن یتافیرشت  نیشام  رد  . دوب راکشآ  الماک  شا  هرهچ  رد  تیعضو ، نیا  . تسا هدش  نم  بوعرم  روشک ، نآ  روهمج  سیئر  هک  مدید 
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هب دنک  یمن  تارج  هتسشن و  فرط  کی  دهاوخب ، شدوخ  هک  نآ  نودب  صخش ، نیا  هک  مدید  نیشام  رد  . دنربب ارسنامهم  لحم  هب  ار  ام  ات 
ماما هب  متشگرب ، ناریا  هب  یتقو  . مدروآ تبحص  هب  ار  وا  شاوی  شاوی  ییوگمرن ، هدنخ و  مسبت و  اب  تمحز و  اب  نم  دنک ! هاگن  نم  تروص 

عـضاخ روط  نیا  هک  نم  لباقم  رد  روهمج ، سیئر  نآ  دننیب . یم  ار  امـش  دوجو  زا  يا  هحـشر  ام  رد  اهنیا  هک  مدـید  اج  نآ  رد  نم  متفگ ،
مروایب ار  شمسا  مهاوخ  یمن  هک  صخش -  نآ  . دوب بالقنا  رهظم  هک  یماما  دوب ، عضاخ  ماما  لباقم  رد  وا  مدوبن -  یـسک  هک  نم  دوبن - 

، تسین زیر  هدرخ  ياهمدآ  نیا  زا  تسا ، مه  یباسح  فورعم  تفلک و  ندرگ  روهمج  سیئر  کی  وا  . درادهگن ار  شدوخ  تسناوت  یمن  - 
تـسایر ریطخ  تیلوؤـسم  رب  هوـالع  يا ، هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  ( 24 . ) دینــش یم  ار  شیوـب  دـید و  یم  ار  ماـما  یناریا ، تاـیه  زا  اـما 

ياروش سیئر  بیان  ماظن ، تحلـصم  صیخـشت  ياروش  تسایر  یگنهرف ، بالقنا  ياروش  تسایر  نوچ  يرگید  ياـهتیلوؤسم  يروهمج ،
هک دنا  هتـشاد  هدهع  رب  زین  ار  يربهر  ناگربخ  لوا  سلجم  رد  تیوضع  روشک و  يراذگتـسایس  ياروش  تسایر  یـساسا ، نوناق  يرگنزاب 

رابرپ و تایح  رخآ  ياه  هام  رد  تسا . هعومجم  نیا  هلـصوح  زا  جراـخ  اـهتیلوؤسم  نیا  زا  کـی  ره  رد  هل  مظعم  شقن  درکلمع و  یـسررب 
ماجنا هر )  ) ماما ترضح  رما  هب  دوب ، هدرک  زورب  نآ  رد  هک  یتالاکشا  عفر  یساسا و  نوناق  يرگنزاب  هلاسم  هرـس  سدق  ماما  ترـضح  هبیط 

رظن دـم  ياهروحم  سلجم و  ياضعا  هدومن و  يرگنزاب  سلجم  لیکـشت  رومام  ار  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  یمکح ، رد  ماـما  ترـضح  تفرگ 
یساسا نوناق  رد  هرس  سدق  ماما  ترـضح  رظن  دروم  تارییغت  دش و  لیکـشت  يرگنزاب  سلجم  . دندومرف صخـشم  ار  يرگنزاب  رد  شیوخ 

دروم ماـجنا و  یمومع  مودـنارفر  راوـگرزب ، نآ  تلحر  زا  سپ  دادـن و  فاـفک  نآ  ماـمتا  يارب  ناـشیا  كراـبم  رمع  یلو  تفرگ ، ماـجنا 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  تسا : لیذ  حرـش  هب  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  مکح  نتم  تفرگ . رارق  ناریا  نیدـتم  مدرم  عطاق  بیوصت 

هبرجت لاس  هد  بسک  زا  سپ  هک  اج  نآ  زا  هتاضافا  تماد  ناریا  یمالسا  يروهمج  مرتحم  تسایر  يا  هنماخ  ياقآ  مالـسالا  تجح  بانج 
دنا هدیقع  نیا  رب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  ناسانـشراک  ناراکردنا و  تسد  نیلوؤسم و  رثکا  روشک ، هرادا  زا  یلمع  ینیع و 

بیوصت نیودت و  رد  هک  تسا  یتالاکـشا  صیاقن و  ياراد  تسا ، هنادواج  بوخ و  رایـسب  توق  طاقن  ياراد  هک  نیا  اب  یـساسا  نوناق  هک 
یلو تسا ، هدـش  هجوت  نآ  هب  رتـمک  هعماـج ، ییارجا  تالـضعم  قیقد  تخانـش  مدـع  بـالقنا و  يزوریپ  يادـتبا  بهتلم  وـج  تلع  هب  نآ 
کی نآ ، صیاـقن  عفر  تسا و  هدوـب  نوگاـنوگ  لـفاحم  ثحب  دروـم  لاـس  ود  یکی ، زا  سپ  یـساسا  نوناـق  میمتت  هلاـسم ي  هناتخبـشوخ 

روشک و يارب  یخلت  بقاوع  تافآ و  زورب  بجوم  نآ ، رد  ریخات  اسب  هچ  و  تسام ، یبـالقنا  یمالـسا و  هعماـج  ریذـپان  باـنتجا  ترورض 
عنام رگید  لئاسم  گنج و  هک  ما  هدوب  نآ  لح  رکف  رد  لبق  اهتدـم  زا  دوخ ، یلم  یعرـش و  فیلکت  ساسحا  ربانب  زین  نم  .و  ددرگ بالقنا 

هار ناریا  یمالـسا  ماظن  ءادفلا -  هل  یحور  هللا -  ۀیقب  ترـضح  ریخ  ياعد  گرزب و  دنوادخ  يرای  هب  هک  نونکا  دیدرگ . یم  نآ  ماجنا  زا 
زا سپ  هک  مدومن  نییعت  مهم  رما  نیا  هب  یگدیسر  يارب  ار  یتایه  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  ار  دوخ  هبناج ي  همه  یلاعت  دشر و  یگدنزاس و 

فلا دنراذگب . ناریا  زیزع  فیرـش و  مدرم  یمومع  يارآ  هب  ار  نآ  دییات  دوش ، یم  رکذ  هک  یلوصا  دراوم و  بیوصت  نیودت و  یـسررب و 
يدابآ 3- مرخ  يرهاط  ياقآ  ینیکشم 2 - ياقآ  - 1 ما : هتفرگ  رظن  رد  مهم  نیا  يارب  هک  ینایاقآ  نیملسملا و  مالسا و  ججح  تارـضح  - 

یبیبح نسح  ياقآ  - 8 ریزو ) تسخن   ) يوسوم ياـقآ  يا 7 - هنماخ  ياقآ  ینیما 6 - ياقآ  یناجنسفر 5 - یمـشاه  ياقآ  نمؤم 4 - ياقآ 
ياقآ يدزی 14 - ياـقآ  یلعزخ 13 - ياـقآ  ینالیگ 12 - يدـمحم  ياقآ  ینیئوخ 11 - يوسوم  ياـقآ  یلیبدرا 10 - يوسوم  ياـقآ  - 9

دبع ياقآ  یبورک 20 - ياقآ  یلسوت 19 - ياقآ  یمق 18 - يرذآ  ياقآ  ینک 17 - يودهم  ياقآ  یتنج 16 - ياقآ  یناشاک 15 - یماما 
رفن جنپ  زین  رگید و  دارفا  تحلصم و  صیخـشت  عمجم  هییاضق و  هییارجا و  هننقم و  ياوق  ناگربخ و  سلجم  زا  مرتحم  نایاقآ  هک  يرون  هللا 

زکرمت يربهر 2 - - 1 ثحب : دروم  لئاسم  هدودحم ي  ب -  دنا . هدش  باختنا  سلجم  باختنا  هب  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  زا 
تراظن نآ  رد  هناگ  هس  ياوق  هک  یتروص  هب  امیس  ادص و  تیریدم  رد  زکرمت  هیئاضق 4 - هوق  تیریدم  رد  زکرمت  هیرجم 3 - هوق  تیریدم 

هب يربهر  تروشم  ماظن و  تالضعم  لح  يارب  تحلصم  صیخشت  عمجم  یمالسا 6 - ياروش  سلجم  ناگدنیامن  دادعت  - 5 دنشاب . هتشاد 
ياروش سلجم  هب  یلم  ياروش  سلجم  مان  رییغت  - 8 یساسا . نوناق  هب  يرگنزاب  هار  دشابن 7 - رگید  ياوق  ضرع  رد  یتردـق  هک  یتروص 
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مکیلع مالسلا  و  ( 25 . ) مراتساوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  نایاقآ  تارضح  قیفوت  تسا . هام  ود  رثکا  دح  راک ، نیا  يارب  تدم  ج -  یمالـسا .
رون هفیحص  - 2 هامرهم 62 . یمالسا 3  يروهمج  همانزور  - 1 اه : تشون  یپ  ینیمخلا 4/2/68  يوسوملا  هللا  حور  هتاکرب  هللا و  ۀـمحر  و 
هروس - 6 هیآ 195 . هرقب ، هروـس  - 5 هیآ 23 . بازحا ، هروـس  - 4 هیآ ي 63 . لاـفنا  هروـس ي  - 3 و 91 . ياه 90  هحفـص  ج 9 ، دیدج ،

ص اه ، هبحاـصم  - 10 ص 356 . اه ، هبحاـصم  - 9 ص 94 . اه ، هبحاـصم  - 8 یمالـسا 21/7/60 . يروهمج  همانزور  - 7 هیآ 5 . صصق ،
ماقم ندش  يرتسب  - 15 ياه 354 و 355 . هحفص  نیـشیپ ، - 14 هحفص 355 . نیشیپ  - 13 هحفص 355 . نیـشیپ ، - 12 نیشیپ . - 11 . 356

هل مظعم  ندـش  حورجم  هب  رجنم  هک  دوب  نارهت  رذوبا »  » دجـسم رد  ناـشیا  هب  نیقفاـنم  دـصق  ءوـس  رطاـخ  هب  ناـمز ، نآ  رد  يربـهر  مظعم 
. دوب ماما  نارای  زا  نت  یتشهب و 72  رتکد  تداهش  یمالـسا و  يروهمج  بزح  رقم  راجفنا  هثداح  زا  شیپ  زور  کی  دادیور  نیا  دیدرگ و 
زا لقن  هب  تلاسر 16/3/68 ، همانزور  - 18 ات 234 . ياه 233  هحفـص  موس ، ج  تیالو ، ثیدح  - 17 . 24/9/73 تاعالطا ، همانزور  - 16

ثیدح - 21 و 225 . ياه 224  هحفـص  مراهچ ، ج  تیـالو ، ثیدـح  - 20 تلاسر 24/3/68 . هماـنزور  - 19 هر . )  ) ماـما یمارگ  راـگدای 
ثیدح - 24 ص 366 . ج 68 ، راونالا ، راـحب  - 23 ص 319 . ج 85 ، راونالا ، راـحب  - 22 ات 230 . ياه 228  هحفـص  مراهچ ، ج  تیـالو ،

مظعم ماقم  همانیگدـنز  هلاقم : عباـنم  و 123 . ياه 122  هحفـص  ج 21 ، رون ، هفیحـص  - 25 و 108 . ياه 107  هحفـص  مشـش ، ج  تیالو ،
؛ تیالو ردق  یگنهرف  هسسؤم  يربهر ،

يربهر تماعز و 

کی یپ  رد  هرـس ، سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  متـسیب ، نرق  یناملظ  يدام و  ناهج  رد  مالـسا  ددجم  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب 
شود رب  ار  ماما  غارف  نیگنس  مغ  يروابان ، اب  تلم  دندومن و  رفـس  یلعا  قیفر  يوس  هب  نئمطم  یبلق  مارآ و  یلد  اب  ینالوط ، ابیرقت  يرامیب 

هب دوخ ، ماـخ  ناـمگ  هب  دوب ، هتخاـس  هداـمآ  ییاـه  هظحل  نینچ  يارب  ار  دوخ  اـهلاس  هک  زوت  هنیک  ربکتـسم و  نمـشد  . درک ساـسحا  دوـخ 
نانمؤم و ینامداش  دیما و  نمشد و  يدیماان  يراوخ و  تسکـش ، بابـسا  مه ، رانک  رد  مهم  رایـسب  لماع  ود  اما  . دوب هدش  کیدزن  دوصقم 

ظفح رد  ار  مدرم  ینوـیلیم  هدارا  زا  یناـفوت  یظفاحادـخ ، عییـشت و  نیرتـگرزب  رد  رادازع  نوـیلیم  هد  روـضح  درک . مـهارف  ار  نافعـضتسم 
 « سبط  » نافوت نوچمه  هک  ینافوت  . دروآ دوجو  هب  ار  بالقنا  يربهر  زا  تعاطا  تبحم و  تدارا ، راهظا  یمالسا و  بالقنا  ياهدروآتـسد 

متام رادازع و  مدرم  هدـننک  هریخ  روضح  رانک  رد  . دومن لدـبم  سای  هب  ار  نمـشد  ياهدـیما  تفوک ، مه  رد  ار  رگزواجت  ياـهامیپاوه  هک 
ار یمالـسا  بالقنا  نانآ ، تسرد  حیحـص و  باختنا  عطاق و  عیرـس و  يریگ  میمـصت  يربهر و  ناگربخ  سلجم  هداعلا  قوف  سالجا  هدز ،

رـس هب  دیما  هطقن  ربهر و  نودـب  تلم  بالقنا و  مه ، زور  کی  عقاو  رد  . درک ریدـم  عاجـش و  تیارداب ، اوقت ، اب  نیما ، يرادناکـس  بحاص 
مظعم ماـقم  يروهمج  تساـیر  مود  هرود  بیترت ، نیا  هب  دـناشن . راـب  هب  ار  هقباـس  یب  بیجع و  روـضح  نآ  یهلا ، هعـساو  تمحر  دربـن و 

ربانب يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  درک . عولط  وا  حلاص  دیرم  درگاش و  فلخ و  تسبرب و  تخر  تلم  نایم  زا  ماما  . دیـسرن نایاپ  هب  يربهر 
تـسایر ای  دـنیامن  تئارق  اقآ  دـمحا  جاح  ناشدـنزرف  ای  ار  ناـشیا  یهلا  یـسایس -  هماـن  تیـصو  هک  هرـس ، سدـق  ماـما  ترـضح  تیـصو 
اهنویلیم یناریا و  اهنویلیم  دولآ  تریح  هدز و  تبیـصم  ناگدـید  ربارب  رد  ناگربخ ، سلجم  رد  اقآ ، دـمحا  جاـح  فاکنتـسا  اـب  يروهمج ،

اب راب  نیدـنچ  هک  دـندومن ، تئارق  ار  ماما  ترـضح  یهلا  یـسایس -  همان  تیـصو  دـندرک ، یم  تفایرد  ار  همانرب  هراوهاـم  زا  هک  یجراـخ 
عالطا هب  ار  ماما  هنادواج  ياه  هیـصوت  نیرخآ  اـسر ، دـنمناوت و  شیوخ ، تاـساسحا  رب  طلـست  اـب  اـما  دـش ، عطق  هل  مظعم  کـشا  ضغب و 
شیوخ هدنهد  تاجن  هب  ار  يرادافو  یلجت  نیرتریظن  یب  عییشت و  نیرترب  ناریا ، یبالقنا  نیدتم و  رایـشه ، رادافو ، مدرم  دندناسر . ناگمه 

هنیس رـس و  رب  متام و  کشا و  اب  اهبـش ، اهزور و  هاکناج ، تبیـصم  نیا  ازع و  ناشورخ  جوم  رانک  رد  دنداد و  ناشن  نایتوغاط ، تاملظ  زا 
هتـسیاش باختنا  هب  تبـسن  یـسانش  قح  يرادافو و  تعیب و  زاربا  زا  دوخ ، ریبک  ربهر  دئاق و  دشرم ، هدـش  اپرب  هزات  هاگراب  رانک  رد  نتفوک 

يدایا یجراخ و  نمـشد  زا  ار  هئطوت  تصرف  یـشیدنا و  جـک  هنوگره  دوخ ، دـیدج  ربهر  رادـید  اب  دـندوبن و  لـفاغ  زین  ناـگربخ  سلجم 
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، دوـخ گرزب  ربـهر  اـب  عادو  رد  ار  مدرم  ياـبیز  روـضح  زور و  نیا  هاـکناج  مغ  يا ، هنماـخ  هللا  تـیآ  ترـضح  . دـندرک بلـس  وا  یلخاد 
، یکاپ اب  هک  دوخ  ردقیلاع  عجرم  زا  ار  یتلم  ساپـس  دوب و  اهراعـش  اهروعـش و  نیرتابیز  یلجت  هک  يروضح  . دنـشک یم  ملق  هب  هنادـنمرنه 
هب تسـسگ ، ناهج  نامورحم  تلم و  نیا  ياپ  تسد و  زا  ار  ناربکتـسم  تیغاوط و  ياهدـنب  ادـخ ، یگدـنب  رد  درب و  رـس  هب  ار  دوخ  رمع 

رـصحنم ناریا  تلم  هب  مغ  نآ  شزوس  . دش مالـسا  ملاع  گرزب  يازع  زور  زور ، نآ  دـناشن . اهرعـش  اهـسکع و  اهنیبرود ، ریظن  یب  ریواصت 
ار دوخ  دوب ، نآ  لئاسم  بالقنا و  زا  هاگآ  یناملسم  اجره  . دوب هدز  تبیصم  دوب ، يرادیب  ناج  نشور و  لد  اجره  ناهج ، رسارس  رد  . دنامن

نیا زا  ییاهناسنا  دوشن و  زیربل  هودـنا  زا  میظع  هثداح ي  نیا  زا  ییاـهلد  نآ  رد  هک  دـنامن  ییاـج  نیمز  يور  رد  سپ  . درمـش ازع  بحاـص 
اه هناخ  کیاکی  زا  راب  ترسح  نویش  شیاتسور ، رهـش و  ره  رد  هک  دش  يا  هناخازع  رـسکی  ناریا  اما  .و  دننیـشنن ازع  هب  ناربج ، یب  نادقف 
ات دربن  ياهنادیم  ناروالد  زا  . دربورف شوماخ  ار  درد  هعرج ي  نیا  تسناوتن  سک  چیه  . درک رپ  ار  نابایخ  نادـیم و  يوک و  دـش و  ریزارس 

ملع و هصرع ي  نادرم  گرزب  ات  دـنکفیب ، ناـشنیبج  رب  هودـنا  زجع و  هرگ  دوب  هتـسناوتن  ناـشناناوج ، تداهـش  مغ  هک  یناردـپ  نارداـم و 
دنلب ناغف  هب  ادـص  ای  دنتـسیرگ  راز  راز  یمظع  تبیـصم  نیا  رد  همه  همه و  ردـقلا ، میظع  تلم  نیا  داحآ  کیاکی  ات  تسایـس و  نافرع و 
نیا زرم  دح و  تسیک  شئایلوا  ادخ و  زج  دوب و  ماما  یگرزب  هب  نامه  ماما ، نادقف  تبیـصم  دـندز . هنیـس  رـس و  رب  هناربص  یب  ای  دـندرک ،

هک اج  نآ  دـننک ، یم  مگ  اپ  تسد و  گرزب  ياهناسنا  هک  اـج  نآ  دـنوش ، یم  باـت  یب  گرزب  ياـهلد  هک  اـج  نآ  دنـسانشب ؟ ار  تمظع 
دوخ هک  نم  ددرگ ؟ زادرپ  هنحـص  رگـشیامن و  دـناوتب  هک  تسا  ملق  نابز و  مادـک  تسا ، رپ  ناسنا  اهنویلیم  اـهنویلیم و  يرارقیب  زا  هنحص ،

ار دوخ  هناگی ي  نامز ، منک ؟ حرـش  ار  نآ  تسناوت  مهاوخ  هنوگچ  ما ، هدوب  اهزور  نآ  زور و  نآ  مطالتم  سوناـیقا  رد  یباـت  یب  هرطق ي 
يریس مالسا  يالتعا  هار  رد  هک  كرابم  يرمع  زا  سپ  مالـسا ، گرزب  رادمچرپ  . تفرگ دوخ  رد  ار  هنادکی  يرهوگ  نیمز  داد و  تسد  زا 

نیا كرت  هدامآ  ار  دوخ  يروهمج ، تسایر  مود  هرود  ناـیاپ  هب  هدـنام  هاـم  دـنچ  يربهر ، مظعم  ماـقم  ( 1 . ) درک عادو  ار  اـیند  دوب ، هدـش 
یم عـمج  ار  میاـپ  تـسد و  دوـب ، ماـمتا  لاـح  رد  يروـهمج  تساـیر  نارود  هـک  ماـما  ترـضح  تـلحر  زا  لـبق  دـندومن : یم  تیلوؤـسم 
دق هب  ناشدوخ ، شیپ  ار  لغاشم  نیا  تیلوؤسم ، یب  ياهمدآ  . دندومن یم  داهنشیپ  ار  لغاشم  زا  یـضعب  دندرک و  یم  هعجارم  ررکم  . مدرک

، دیهد ماجنا  ار  راک  نالف  امـش  دنیوگب  دننک و  بجاو  نم  هب  ماما  تقو  کی  رگا  هک  متفگ  نم  یلو  دندوب ! هتخود  هدیرب و  نم  هراوق ي  و 
هک درک  مهاوخ  شهاوخ  ماما  زا  نم  و  دشابن -  فیلکت  رگا  اما  . مهد یم  ماجنا  ار  نآ  درادن ، درگربورب  تسا و  فیلکت  ماما  روتسد  نوچ 

يارب ار  يرگید  رما  میکح ، دـنوادخ  اما ، ( 2 . ) مور یم  یگنهرف  ياهراک  لابند  مزادرپب -  یگنهرف  ياـهراک  هب  اـت  دـننکن  نم  هب  یفیلکت 
هک نانچمه  يربهر ، . دش يراج  ریدـقت  نیا  هر ،)  ) ماما ترـضح  تلحر  اب  هک  دوب  هدومرف  ردـقم  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  تلم و  نیا 

یمدق دشن ، فیلکت  ناشیا  هدهع  رب  هک  هاگ  نآ  ات  زین  يربهر  تیلوؤسم  لابق  رد  دندوب ، هتفریذـپ  فیلکت  تروص  هب  ار  اهتیلوؤسم  یمامت 
رب تیلوؤسم ، نیا  راـب  دـش و  عقاو  ربهر  نییعت  صوصخ  رد  هک  هچنآ  دـندرک . یمن  زین  ار  نآ  رکف  یتح  تشادـنرب و  تیلوؤسم  نیا  يارب 

عقوتم و یگدـنز ، هتـشذگ ي  تانآ  زا  نآ  کی  هظحل و  کی  یتح  نم  دوخ  يارب  دـش ، هتـشاذگ  ریقح  فیعـض  کـچوک  هدـنب ي  شود 
یتح ییارجا ، هوق ي  تسایر  تیلوؤسم  بالقنا و  نارود  لوط  رد  ادـعب  هزراـبم و  نارود  لوط  رد  هک  دـنک  روصت  یـسک  رگا  . دوبن رظتنم 

هن ار  مدوخ  هشیمه  نم ، . تسا هدرک  هابتـشا  اعطق  دش ، دهاوخ  هجوتم  نم  هب  تیلوؤسم  نیا  هک  مداد  یم  روطخ  مدوخ  نهذ  رد  هظحل  کی 
يروهمج و تسایر  لثم  تسا -  هدوب  بصنم  نیا  زا  رتنییاپ  بتارم  هب  هک  یبصانم  زا  یتح  هکلب  مهم ، ریطخ و  رایـسب  بصنم  نیا  زا  طـقف 
هک مدرک  ضرع  ار  هتکن  نیا  هرس  سدق  ماما  تمدخ  یتقو  کی  متـسناد . یم  رتکچوک  متـشاد -  بالقنا  لوط  رد  هک  ییاهتیلوؤسم  رگید 

یلومعم رایسب  کچوک و  مدآ  کی  نم  متسین و  اهنآ  فیدر  رد  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  هدروآ  نایاقآ  زا  یضعب  فیدر  رد  نم  مان  یهاگ 
تاعاس نآ  رد  هتبلا  دوبن . روصتم  الـصا  ییاـنعم  نینچ  نیارباـنب ، . مراد ار  داـقتعا  ناـمه  مه  نـالا  منک ، فراـعت  مهاوخب  هک  نیا  هن  . متـسه
اهردارب تشذگ ، ام  رب  هچ  هبنش  حبص  بش و  نآ  رد  هک  دناد  یم  ادخ  میدنارذگ و  ار  نامرمع  تاعاس  نیرت  تخـس  هک  یـساسح  رایـسب 

هب نم  زا  ررکم  دننک ، روج  عمج و  ار  ایاضق  هنوگچ  هک  دندرک  یم  شالت  رکف و  مامت ، یگدرشف  اب  هفیظو ، ساسحا  تیلوؤسم و  يور  زا 
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حرطم میارب  لاـمتحا  کـی  وحن  هب  هچ  رگا  مدرک ، یم  در  ار  نآ  مدوخ  نهذ  رد  هتبلا  هک  دـندروآ ، یم  مسا  يربـهر  ياروش  وضع  ناوـنع 
سلجم لیکـشت  زا  لـبق  هبنـش ، زور  مدرب و  هاـنپ  ادـخ  هب  عقوم ، ناـمه  رد  دـننک . هجوتم  نم  هب  ار  تیلوؤسم  نیا  اـعقاو  دـیاش  هک  دـش  یم 

هب تسا  نکمم  نوچ  یتسه ، روما  ردقم  ربدم و  هک  وت  اراگدرورپ ! مدرک : ضرع  لاعتم  يادـخ  هب  سامتلا ، هجوت و  عرـضت و  اب  ناگربخ ،
يارب یکدـنا  تسا  نکمم  راک  نیا  رگا  منک  یم  شهاوخ  دوش ، نم  هجوتم  تیلوؤسم  نیا  يربهر ، ياروش  هعومجم ي  زا  يوضع  ناونع 

نیا هک  متـساوخ  یم  لد  هت  زا  اـعقاو  . دـیاین شیپ  یتیعـضو  نینچ  هک  هدـب  ار  راـک  بیترت  يروـط  دـشاب ، هتـشاد  ناـیز  نم  ترخآ  نـید و 
رد . دش یهتنم  باختنا  نیا  هب  اتیاهن  هک  دش  هدز  ییاهفرح  دمآ و  شیپ  ییاهثحب  ناگربخ ، سلجم  رد  هرخالاب  دوشن . نم  هجوتم  تیلوؤسم 

نیمه نم ، تشذگ . هلحرم  نیا  تفرگ و  ماجنا  یلو  دریگن ، ماجنا  راک  نیا  ات  مدرک  ثحب  لالدتـسا و  شالت و  شـشوک و  سلجم ، نامه 
تیلوؤسم تمظع و  اـب  لغـش  نیا  يارب  طـقف  هن  مناد ، یم  صاـخ  يزاـیتما  یگتـسجرب و  نودـب  یلوـمعم و  هبلط ي  کـی  ار  مدوـخ  نـالا 

يرگید ياهراک  يروهمج و  تسایر  لثم  نآ ، زا  رتکچوک  بتارم  هب  ياهتیلوؤسم  يارب  متفگ -  هناقداص  هک  روط  ناـمه  هکلب -  گرزب ،
هب لاعتم  يادـخ  هک  نانچ  نآ  تفرگ ، مهاوخ  توق  اب  دنتـشاذگ ، نم  شود  يور  ار  راب  نیا  هک  الاح  اما  . متـشاد لاس  هد  نیا  لوط  رد  هک 
ره هظحل و  ره  منک و  یم  دادمتـسا  مه  زاب  مدرک و  دادمتـسا  ادـخ  زا  تیلوؤسم ، نیا  يارب  ( 3  « . ) ةوقب اهذخ  : » دومرف هیـصوت  شناربمایپ 
اب تسین -  عسو  زا  شیب  مه  فیلکت  هک  مدوخ -  عسو  دـح  رد  ار  تیلوؤـسم  نیا  مناوـتب  اـت  متـسه  راـگدرورپ  زا  دادمتـسا  لاـح  رد  نآ ،

فطل و لومـش  هللا  ءاش  نا  مراودـیما  هک  تسا  نم  فیلکت  نیا ، . مهدـب ماجنا  منک و  ظفح  ماقم ، نیا  يالاو  ناش  ظـفح  توق و  تردـق و 
صالخا و دوخ ، یهلا  ینیب  نشور  اب  هرس ، سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  ( 4 . ) مشاب حلاص  نینمؤم  و  جع )  ) رـصع یلو  ياعد  یهلا و  محرت 

حرطم ار  عوضوم  نیا  حیرـصت  هب  هاگ  هراشا و  هب  هاگ  دـندید و  یم  تلم  يربهر  ياه  هزادـنا  رد  ار  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  ییاـناوت 
رفس رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  هک  یتقو  دننک : یم  لقن  هر )  ) ینیمخ اقآ  دمحا  دیس  جاح  موحرم  نیملسملا ، مالـسالا و  تجح  دندومرف . یم 

اهینارنخس و اب  مدرم و  لابقتسا  هرک »   » زا رادید  هرظنم ي  نآ  زا  . دندید یم  نویزیولت  زا  ار  رفس  نآ  ياهشرازگ  ماما  دندوب ، یلامش )  ) هرک
مالـسالا و تجح  ( 5 . ) دـنراد ار  يربـهر  یگتـسیاش  ناـشیا  قحلا  دـندوب ، هتفگ  ماـما  دوـب و  بلاـج  یلیخ  رفـس  نآ  رد  دوـخ  تارکاذـم 

ياقآ هوق ، هس  نارس  روضح  اب  يا  هسلج  رد  دننک : یم  نایب  ار  ماما  ترضح  تاراشا  زا  رگید  هنومن  کی  زین  یناجنسفر  یمشاه  نیملسملا 
(6 ، ) دتفایب قافتا  هیضق  نیا  رگا  هک  دوب  نیا  ماما  ترضح  اب  ام  فرح  . دش ثحب  ماما  رضحم  رد  اقآ  دمحا  جاح  و  يوسوم )  ) ریزو تسخن 

مدآ امش  دیآ و  یمن  شیپ  يربهر  الخ  : » دنتفگ ناشیا  . دیایب شیپ  يربهر  ءالخ  تسا  نکمم  اریز  میراد ، لکشم  یـساسا  نوناق  اب  ادعب  ام 
یمارگ رتخد  يوفطصم  ارهز  مناخ  ( 7  « . ) يا هنماخ  ياقآ  نیا  : » دـنتفگ يا  هنماخ  ياقآ  روضح  رد  ناشیا  یـسک »؟ هچ  : » متفگ دـیراد ».

زا ناشیا  مدیـسرپ و  يربهر  هرابرد  ماما  رـضحم  زا  اصخـش ، يربهر  ماقم  مئاق  يرانکرب  زا  لبق  اهتدم  نم  دـنیوگ : یم  هر )  ) ماما ترـضح 
یملع بتارم  زا  دندرک و  یفن  ناشیا  و  تسین ، مزال  يربهر  رد  تیملعا  تیعجرم و  طرش  ایآ  هک  مدیسرپ  دندرب و  مان  يا  هنماخ  هللا  تیآ 

هک يرارطضا ، ناگربخ  سلجم  رد  ( 8 ( . ) دراد تسا ، مزال  هیقف  یلو  يارب  هک  ار  يداهتجا  ناشیا   ) هک دندومرف  احیرص  مدیـسرپ و  ناشیا 
مالسالا تجح  مه  يا و  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  مه  هک  دوب  يربهر  ياروش  يور  ثحب  دش ، لیکـشت  هر )  ) ماما ترـضح  تلحر  زا  سپ 

يادـن هب  ایوگ  ناگربخ ، سلجم  ياضف  دوب و  يرگید  زیچ  یهلا  ياضق  اـما  دـندوب ، قفاوم  نآ  اـب  یناجنـسفر  یمـشاه  ياـقآ  نیملـسملاو 
هب تیلوؤسم ، نیا  شریذپ  مدع  رب  ینبم  سلجم ، نآ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  رارصا  دیدرگ و  رطعم  يا  هنماخ  هللا  تیآ  مان  اب  یبیغ ، فتاه 

ماما تلحر  زا  دـعب  تفرگ . رارق  ناشیا  ياناوت  شود  رب  تما  يربهر  كراـبم  يادر  داـتفین و  لوبقم  دـندومرف ، یم  هک  ییاهلالدتـسا  مغر 
هب ریقح  هدنب ي  نیا  مسا  هرخالاب  .و  مدوب ناگربخ  سلجم  وضع  مه  هدنب  دندرک ، تکرـش  ناگربخ  سلجم  رد  هک  لوا  زور  نآ  رد  هر ،) )

باختنا ریطخ  بصنم  نیا  هب  ار  فیعض  ریقح  دوجوم  نیا  هک  نیا  رب  دندرک  قافتا  مینک و  باختنا  ار  یـسک  هچ  دندرک  ثحب  دمآ و  نایم 
نآ رد  نم ، لد  رد  هک  دـناد  یم  شدوـخ  ادـخ  . منکب فراـعت  متـساوخ  یم  هک  نیا  هن  مدرک ، يدـج  تفلاـخم  . مدرک تیلاـعف  نم  . دـننکب
مه تسا ، دوجوم  هدش و  طبـض  همه  اهنیا  دیهدب - »! هزاجا  دینک ، ربص  نایاقآ  : » متفگ مداتـسیا و  اج  نآ  متفر  تشذـگ . یم  هچ  تاظحل 
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لوبق مدرک  رارـصا  هچ  ره  . دـینکن باـختنا  ماـقم  نیا  يارب  ار  نم  هک  ندرک  لالدتـسا  هب  مدرک  عورـش  تسه -  نآ  يادـص  مه  ریوـصت و 
هک مدوب  عطاق  نم  . دنداد باوج  ار  ام  ياهلالدتسا  دندوب ، اج  نامه  رد  هک  ءالضف  نیدهتجم و  نایاقآ  مدرک ، لالدتسا  نم  هچ  ره  . دندرکن
رد بجاو ، نیا  مراد ، نانیمطا  اهنآ  هب  نم  هک  يدارفا  هتفگ ي  هب  اریز  دوبن ؟ يا  هراچ  ارچ  . تسین يا  هراچ  هک  مدید  دعب  یلو  منکن ، لوبق 
رب راب  مدـید  نوچ  . منک یم  لوبق  متفگ  هک  دوب  نیا  دـنام ، دـهاوخ  نیمز  راب  نیا  مرادـنرب ، ار  راـب  نیا  نم  رگا  ینعی  دوب ، هدـش  نیعتم  نم 

ار راب  نیا  دوب  نکمم  هک  متخانش  یم  نم  ای  دوب  اج  نآ  يرگید  سک  رگا  . متشادرب ار  نآ  دنامن  نیمز  رب  راب  هک  نیا  يارب  دنام ، یم  نیمز 
وت و رب  لکوت  اراگدرورپ  متفگ : مه  دـعب  مرادرب . ار  راـب  نیا  هک  مدرک  یمن  لوبق  نم  اـنیقی  دـندرک ، یم  لوبق  ار  وا  مه  نارگید  درادرب و 
لحار و ماما  ياشگهرگ  ياه  هراشا  زا  هدافتـسا  و  تقد ، تعرـس و  اب  يربهر ، ناگربخ  یطیارـش  رد  ( 9 . ) درک کمک  زورما  ات  مه  ادـخ 
هب لکوت  اب  زین  هل  مظعم  دندومن و  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  هتـسیاش  باختنا  هب  مادقا  بولقلا ، بلقم  طسوت  هدش  داجیا  يونعم  ياضف 

اهویدار و رمتـسم  تاغیلبت  رد  دوب و  هدرک  ینیب  شیپ  ماما  زا  سپ  يارب  ار  یموش  ياـه  هشقن  نمـشد  هک  دـنتفریذپ ، ار  نآ  لاـعتم  يادـخ 
رد ندـنل  پاچ  میات »  لاشنانیاف  . » دوب صخـشم  رما  نیا  الماک  ماما ، ترـضح  يرامیب  نارود  هزور  دـنچ  تدـم  رد  ناـگناگیب  تاـعوبطم 

یسایس متسیس  سار  رد  یگرزب  فاکـش  ینیمخ ، هللا  تیآ  تلحر  اب  تشون : هر )  ) ماما تلحر  زا  شیپ  زور  هدزای   » هامدادرخ 68 خیرات 3 
، فاکـش نیا  ندرکرپ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ناریا ، يربخ  ياه  هناسر  ياهـشرازگ  زین  یمـسر و  ياـه  هیناـیب  دـش ، دـهاوخ  داـجیا  ناریا 

دوجو هب  ناریا  يربهر  حطـس  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  تشذـگرد  هک  ار  ییالخ  تفگ : یـس »  یب  یب  ویدار  ( » 10 . ) دوب دهاوخن  ریذپ  ناکما 
یتاـبث یب  هب  اـعطق  ینیمخ  هللا  تیآ  گرم  درک : مـالعا  فعـش  يداـش و  اـب  اـکیرما » ویدار  ( » 11 . ) درک ناربـج  ناوت  یم  لکـشم  هدروآ ،
دهاوخ ناریا  رد  ار  یلخاد  گـنج  کـی  هلعـش  ـالامتحا  عضو ، نیا  هک  دـننک  یم  ینیب  شیپ  یخرب  دـش و  دـهاوخ  رجنم  ناریا  رد  یمیظع 

زا دـننک و  بیغرت  قیوشت و  یلخاد  گنج  شاشتغا و  هب  ار  یلخاد  ياـه  هورگ  هک  دوب  نیا  دـندوب ، هدـید  هک  یباوخ  اـما  ( 12 . ) تخورفا
هکرعم دراو  ناـنآ  تمـالع  هب  هدـید و  كرادـت  روـشک  هب  ار  نینوـخ  گـنج  زواـجت و  کـی  نیقفاـنم ، هدـناشن  تـسد  کـهورگ  ییوـس 

دوخ یماظن  ياهورین  زا  ییامهدرگ  رد  نانآ  هدرکرس  هدرک و  یقلت  دوخ  ندیسر  تردق  هب  نامز  ار  هر )  ) ماما تلحر  هظحل  نیقفانم  . دوش
هب ینیمخ  ماما )  ) گرم . دنـشاب هدامآ  ینیمخ  ماما )  ) گرم طیارـش  يارب  دـیاب  ناـمزاس ، یماـظن  ياـهورین  دوب : هتفگ  هامدادرخ 68  رد 7 
هک طسوالا »  قرشلا   » همانزور ( 13  )! ! ( . ) دوب دهاوخ  ام  یماظن  تایلمع  زا  لابقتسا  يارب  ناریا ، مدرم  رد  یگدامآ  هطقن  نیرتالاب  ناونع 

ار ییاهحرط  دنرادروخرب ، قارع  تیامح  زا  هک  يوجر  دوعسم  ياهکیرچ  دسیون : یم  دادرخ 68  رد 14  دوش ، یم  رشتنم  اهیدوعس  طسوت 
ردص ینب  ( 14 . ) دنا هدید  كرادت  ینیمخ ، هللا  تیآ  تلحر  زا  سپ  تعاس  دنچ  هلـصاف  هب  اهزرم  لوط  رد  هدـمع  مجاهت  کی  ماجنا  يارب 
ینب  ) يو هک  دـنک  یم  لمتحم  ار  هلاسم  نیا  ینیمخ ، ماما )  ) تشذـگرد : » هک دـش  یعدـم  سرپدتیـشوسآ  اب  هبحاصم  رد  يرارف ، نئاـخ و 

نانمشد هئطوت  حیضوت  حیرشت و  رد  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  ( 15 « . ) دوش تلود  دراو  الامتحا  هتـشگزاب و  روشک  هب  يدوزب  ردص )
یم دـننک و  یم  هراـشا  اـه  هئطوت  نیا  ندرک  یثـنخ  رد  یهلا  هزجعم  مدرم و  ياوقت  روعـش و  هب  هر ،)  ) راوـگرزب ماـما  تلحر  زا  سپ  يارب 
دیما نیا  دندوب -  یمالسا  يروهمج  اب  هضراعم  مدقم  فوفص  رد  هک  مالسا -  نانمـشد  عیـسو  فیط  هر )  ) ینیمخ ماما  تلحر  اب  دنیامرف :
نوچ دـهدب و  تسد  زا  ار  دـشر  عافد و  يورین  دوخ ، هدـننارورپ ي  هدـنروآ و  دـیدپ  بایغ  رد  یمالـسا  يروهمج  هک  دـندرکن  ناـهنپ  ار 

تابساحم رد  درب ! هانپ  نآ  نیا و  ناماد  هب  راچان  هب  ای  دیآرد و  ياپ  زا  یلکب  ای  دنک ، یگدنامرد  فعـض و  ساسحا  بحاص ، یب  یکدوک 
یب اوقت  نامیا و  تاکرب  يونعم و  طباور  مهف  زا  دوب و  يدام  دـصرددص  تابـساحم  ریـسا  انثتـسا  یب  همه  هک  نانمـشد -  هنارظن ي  گـنت 

، یمالسا ياهشزرا  هرابود ي  تایح  نید و  حالص و  تموکح  ینعی  مهدزناپ ، نرق  هعیلط ي  رد  یهلا  هزجعم ي  هک  دجنگ  یمن  دنبیصن - 
. دنامب زجاع  نآ ، ندنکفا  ماد  هب  زا  روز  رز و  یـساملپید  دسرن و  نآ  هب  سوه  اوه و  ناگدنب  هدولآ ي  تسد  هک  دشاب  یعفترم  هلق ي  نآ 

هللا تیآ  هتـسیاش  عقومب و  باختنا  و  دوخ ، دشرم  يداه و  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  راذگناینب  عییـشت  رد  مدرم  ینویلیم  هد  روضح  ( 16)
تیآ ترضح  هک  دندوب  هدرک  شوخلد  نانمشد  دنچره  . دش ماکان  رگید  راب  کی  نمشد  تشاذگ و  شیامن  هب  ار  یهلا  هزجعم  يا ، هنماخ 
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زا ماظن  ناکس  دوز  ای  رید  هدنام و  ناوتان  یلخاد ، یناهج و  ياهتثابخ  اه و  هئطوت  اهیراوشد ، همه  نیا  نایم  رد  ماظن  هرادا  زا  يا  هنماخ  هللا 
نیا نامز ، تشذگ  اما  دیـسر ! دنهاوخ  دوخ  هلاس  دنچ  يوزرآ  هب  هدـش و  جراخ  ربدـم  ریدـم و  هاگآ ، دـهتجم ، لداع ، هیقف  تیالو  تسد 

يروهمج ماظن  لماک  هرادا  ظاحل  زا  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  الخ  هک  دندش  فرتعم  نمشد  تسود و  دز و  سای  گنر  زین  ار  یشوخلد 
هدنیآ ثحابم  رد  هک  تسا ، هدش  رپ  الماک  يو ، حلاص  فلخ  طسوت  شا ، یلوصا  عضاوم  نآ و  تزع  رادتقا و  تبالص ، ظفح  یمالـسا و 

ماما ترـضح  مـالک  هنییآ  رد  يا  هنماـخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  تشاد . میهاوخ  هراـشا  تیادـه  تیارد و  تردـق ، نیا  زا  يدراوم  هب 
دسانـش و یمن  شنابغاب  زا  رتهب  یـسک  تسا ، هتفای  شرورپ  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ناتـسوب  رد  هک  ار  یلگ  نیقی ، هب  هرـس  سدـق  ینیمخ 

تسا رتزاونلد  رتنیریش و  تسا ، هدرک  هیده  ناهج  نافعضتسم  ناناملسم و  یمالـسا ، بالقنا  هب  شرورپ و  ار  یلگ  نینچ  هک  وا  مالک  رطع 
الا دندوتـس  یمن  ناشتایح  رد  ار  دارفا  هک  دوخ  شور  هریـس و  مغر  هب  فلتخم ، ياهتبـسانم  هب  هک  ماما ، مـالک  هنییآ  رد  لـیلد ، نیمه  هب  و 

. مینیـشن یم  يربهر  مظعم  ماقم  یلمع  یملع و  ياهیگژیو  ياشامت  هب  دنا ، هدرمـش  رب  ار  دوخ  حلاص  درگاش  ماقم  ياهیگتـسجرب  تردـنب ،
کیدزن طابترا  یلاع  بانج  اب  بالقنا  زا  لبق  اهلاس  زا  هک  بناـج  نیا  نآ  شخب  ینـشور  دیـشروخ  یمالـسا و  يروهمج  ياـناوت  يوزاـب 

ار امـش  مناد و  یم  یمالـسا  يروهمج  ياناوت  ياهوزاب  زا  یکی  ار  یلاع  بانج  تسا ، یقاب  نونک  ات  هللا  دمحب  ... طابترا نامه  ما و  هتـشاد 
، دینک یم  يرادبناج  ادج  هیقف  هقلطم  تیالو  هب  طوبرم  یهقف  ینابم  زا  دیتسه و  نآ  هب  دهعتم  یهقف و  لئاسم  هب  يانـشآ  هک  يردارب  نوچ 
. دیهد یم  ینـشور  دیـشروخ  نوچ  هک  دـیتسه  يردان  دارفا  هلمج  زا  یمالـسا  ینابم  مالـسا و  هب  نادـهعتم  ناتـسود و  نیب  رد  و  مناد ، یم 

سیئر باختنا  يارب  ار  یمومع  راکفا  هک  داهن  تنم  ام  رب  لاعتم  دـنوادخ  مالـسا  میقتـسم  طخ  رد  زراـبم  تسایـس و  نید و  هب  ملاـع  ( 17)
نانیا دادس  حالـص و  هب  هدننک  توعد  ( 18 . ) دومرف تیاده  تسایـس  نید و  هب  ملاع  مالـسا و  میقتـسم  طخ  رد  زرابم  دـهعتم و  يروهمج 
تیانج نیا  هب  تلم ، هاگشیپ  هعمج و  سلجم و  رد  امش  نانخس  زا  سپ  گنرد ، یب  هک  دنا  بیصن  یب  یسایس  شنیب  زا  ردق  نآ  نیقفانم ) )

نینط ناهج  نیملـسم  شوگ  رد  دادس ، حالـص و  هب  وا  توعد  ياوآ  هک  يا ) هنماخ  هللا  تیآ   ) دندرک دـصق  ءوس  یـسک  هب  دـندز و  تسد 
ههبج رد  هک  میوگ  یم  کیربت  زیزع ، يا  هنماخ  امـش ، هب  نم  مولظم  تلم  رازگتمدخ  عافد و  ياه  ههبج  راکادف  زابرـس  ( 19 . ) تسا زادنا 
يارب ار  امش  تمالس  یلاعت ، دنوادخ  زا  هدومن و  تمدخ  مولظم  تلم  هب  یناحور ، سابل  اب  ههبج ، تشپ  رد  يزابرـس و  سابل  اب  دربن ، ياه 

یملعم گنج و  ههبج  رد  راکادف  يزابرـس  اه  هعمج  ياناوت  بیطخ  هدـنزومآ و  ملعم  ( 20 . ) مراتساوخ نیملسم  مالـسا و  هب  تمدخ  همادا 
اب میحر  نانمشد و  اب  ریذپان  شزاس  ( 21 . ) دیتسه بالقنا  هنحـص  رد  زوسلد  ییامنهار  تاعامج و  هعمج و  رد  اناوت  یبیطخ  بارحم و  رد 

تمدخ ... هناقداص لاس  راهچ  قداص  رازگتمدخ  ( 22 . ) دنا هدوب  مهنیب  ءامحر  رافکلا و  یلع  ءادشا  میرک ، نآرق  مکح  هب  ... ناشیا ناتسود 
زا عالطا  اب  ... بناج نیا  دنمشناد  رکفتم و  ( 23 . ) اریخ هللا  هازج  . دوب هداد  ماجنا  بالقنا  زا  دعب  لبق و  هک  دوب  یتامدـخ  زا  سپ  نیا  دومن و 

. مدومن ذـیفنت  ار  تلم  يار  یلاعت ) هللا  هدـیا   ) يا هنماخ  یلع  دیـس  ياقآ  مالـسالا  تجح  باـنج  مرتحم  دنمـشناد  رکفتم و  تبترم  ماـقم و 
دنیایب دنتسه ، هدنیوگ  مه  هک  یـصاخشا  دیاب  هتبلا  يرهطم  داتـسا  ياج  هب  ( 25 . ) مدرک شگرزب  ار  يا  هنماخ  ياقآ  نم  ماـما  دـنزرف  ( 24)
ناشیا دییوگب  نم  لوق  زا  ناشیا ، شیپ  دیورب  تسا  نکمم  امش  . يا هنماخ  . دنیایب اقآ  یلع  دیس  اقآ  هک  منک  یم  داهنشیپ  نم  هاگـشناد و  رد 

( هر  ) ماما هریس  ( 26 . ) دنزب فرح  دناوت  یم  دنک ، تبحص  دناوت  یم  تسا ، میهف  ناشیا ، . تسا بوخ  رایـسب  يرهطم ، ياقآ  ياج  هب  دنیایب 
هنومن بسانت  هب  اهـشخب  ریاس  رد  مینک و  یم  لقن  اج  نیا  رد  ار  نآ  دروم  کـی  هک  تسا  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  هب  هل  مظعم  هژیو  تیاـنع  زین 

هـصالخ زا  دعب  هشیمه  دـش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه  اهراک ، رد  طابـضنا  مظن و  هب  دـیقت  ساسا  رب  ماما  ترـضح  دـمآ : دـهاوخ  رگید  ياه 
همانرب نیا  رد  يرییغت  هاگ  چـیه  ابیرقت  دـندوب و  هدرک  ررقم  ضوبق  ندرکرهم  رتفد و  ياهراک  ماـجنا  يارب  ار  حبـص  تشه  تعاـس  راـبخا 
میدوب زاجم  ام  دندمآ ، یمن  ناشراک  قاتا  هب  نادنبخی  اوه و  دیدش  يدرس  ای  تلاسک  لیلد  هب  انایحا  هک  ییاهزور  رد  یتح  و  دنداد ، یمن 

هک نیا  يارب  دوشن و  لیطعت  ریخات و  هطوبرم ، نیعجارم  رتفد و  ياهراک  دوب ، هک  یتروص  ره  هب  ات  میوش  فرـشم  ناـش  یگدـنز  قاـتا  رد 
زا عنام  هک  دـندرک  یم  ینیب  شیپ  ار  یـصاخ  هلاسم  مه  رگا  دـش ، ضورعم  رگید  تبـسانم  هب  هک  هنوگ  نامه  دروخن ، مه  هب  تقو  مظن و 
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تفرگ و یم  ماجنا  یسوبتسد  سپس  دقع و  همانرب  اهراک ، زا  شخب  نیا  مامتا  زا  دعب  دنداد . یم  ربخ  لبق  زور  زا  دشاب ، ناشعقومب  روضح 
همانرب دنچ  همه ، نیا  اب  . دـش یم  ماجنا  دوب ، هدـش  ینیب  شیپ  فلتخم  ياهتیـصخش  نالوؤسم و  يارب  یـصوصخ  تاقالم  رگا  نآ ، زا  دـعب 

رکذ مراهچ  لصف  رد  هک  دوب  يدروم  اهنآ  زا  یکی  هک  دوش  ریخات  اه  همانرب  لک  دنداد  روتـسد  ماما  ترـضح  هک  داتفا  قافتا  زین  ییانثتـسا 
تعاس رد  ینعی  تقو ، لوا  ناشیا  دندش  علطم  ماما  ترـضح  یتقو  هک  دوب  يا  هنماخ  هللا  ۀیآ  ترـضح  هب  طوبرم  رگید ، دروم  و  ( 27  ) دش

لوا لومعم ، فالخرب  بیترت ، نیدب  دعب و  يارب  دیراذگب  ار  ناتیاهراک  امش  دنداد  روتسد  دنا ، هتفای  روضح  رتفد  رد  تاقالم  يارب  تشه 
تیانع زایتما و  نیا  لیلد  هجوتم  ام  نامز ، نآ  رد  میدش . نامراک  لوغـشم  ام  نآ ، زا  دعب  دش و  ماجنا  يا  هنماخ  هللا  ۀـیآ  ترـضح  تاقالم 

فرژ يرگن و  هدـنیآ  زا  رگید  يا  هنومن  ناـمز ، رورم  اـب  هک  دـییاپن  يرید  یلو  میدوبن ، يا  هنماـخ  هللا  ۀـیآ  هب  تبـسن  ماـما  ترـضح  هژیو 
هللا تیآ  مالـسا  ججح  ماظع و  تایآ  مالک  رد  ناگربخ  هتـسیاش  باختنا  يربهر و  مظعم  ماقم  ياهیگژیو  ( 28 . ) دش رادومن  ماما  یشیدنا 

يروهمج يربهر  ماقم  هب  یلاـع  ترـضح  هتـسیاش  باـختنا  دـندومرف : يربهر  مظعم  ماـقم  هب  یماـیپ  رد  هیلع ) هللا  ۀـمحر   ) یکارا یمظعلا 
نامه زا  ( : ... هیلع هللا  ناوضر   ) ینیدـلا ءاـهب  یمظعلا  هللا  تیآ  ( 29 . ) تسا ناریا  نامرهق  تلم  يراودـیما  یمرگلد و  هیام  ناریا ، یمالـسا 
يرای شفادـها  رد  ار  وا  دـیاب  . تسا هدوب  ماما  زا  دـعب  يارب  یهلا  هریخذ  ناشیا  هک  ارچ  مدـید ، یم  يا  هنماـخ  ياـقآ  رد  ار  يربهر  ناـمز ،
تلود اب  هزرابم  گرزب ، يزاریـش  يازریم  هک  یماگنه  . تسین يا  هداس  راک  هیقف ، تیـالو  اـب  تفلاـخم  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  . مینک
نامه . درک نیرفن  ار  يو  وا ، تفلاخم  ندینش  اب  ازریم  درک و  تفلاخم  وا  اب  یناحور  کی  درک ، زاغآ  وکابنت  میرحت  قیرط  زا  ار  ناتـسلگنا 

. دنام وا  لد  هب  ملاع  دنزرف  نتشاد  ترسح  دش و  گرمناوج  شناوج  رسپ  . دنوش مورحم  تیناحور  کلـس  زا  وا  لسن  هک  دش  ثعاب  نیرفن 
تیادـه زا  دوب  یتیادـه  یهلا و  تاـماهلا  زا  دوب  یماـهلا  نیا  دـنا : هتفگ  يربهر  ناـگربخ  باـختنا  هراـبرد  ینک ، يودـهم  هللا  تیآ  ( 30)

نیا ناروک  رد  هک  دـنوادخ  فرط  زا  دوب  یتـمحر  نیا  هدرکن و  اـهر  ار  تلم  نیا  زونه  هک  هیلع ) هللا  ناوضر   ) ماـما ترـضح  حور  يونعم 
هب تسا ، لداع  دهتجم و  هدوب و  هقباس  شوخ  مانشوخ و  نارای  زا  ماما و  قیدص  نارای  زا  هک  يا  هنماخ  هللا  تیآ  نییعت  اب  هاکناج ، تبیصم 
هللا تیآ  ( 31 . ) دـیدرگ مکاح  راکادـف  تما  روشک و  رب  نانیمطا  دامتعا و  اب  ماوت  یـشمارآ  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  يربهر  ناونع 

جراخ رد  دـشاب ، یم  ربدـم  تسایـس و  اـب  ملاـع و  هتخپ و  يدرف  هک  یمالـسا ، يروهمج  يربهر  هب  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  باـختنا  یلعزخ :
: يربهر ناگربخ  سلجم  تسایر  ینیکـشم ، هللا  تیآ  ( 32 . ) تخاس مهارف  شمارآ  لخاد ، رد  درب و  ورف  ماهبا  توکـس و  رد  ار  نانمـشد 

هیعرش ماکحا  طابنتسا  تردق  داهتجا و  تهاقف و  ماقم  دجاو  یلاعلا -  هلظ  دم  يا -  هنماخ  یلع  دیس  جاح  هللا  تیآ  باطتـسم  ترـضح  ...
لضاف هللا  تیآ  ( 33 . ) تسا تیالو  طیارـش  ریاس  زئاح  هل  مظعم  هچنانچ  دـشاب ، یم  تسا ، دـنمزاین  نادـب  يربهر  مظعم  ماقم  يدـصت  هک 
ضرع مراد ، يا  هنماخ  هللا  تیآ  اب  ییانشآ  هک  نیا  مه  متسه و  ناگربخ  سلجم  وضع  مه  هک  یسک  ناونع  هب  هدنب  دیلقت : عجرم  ینارکنل ،

نآ مدرک ، دروخرب  ناشیا  اب  داشرهوگ  دجـسم  رد  دهـشم ، رد  یتقو  شیپ  لاس  تسیب  . دنتـسه داهتجا  لها  رظن و  لها  ناـشیا  هک  منک  یم 
نیرتلکشم نیرتمهم و  زا  بساکم  . بساکم دندومرف : دینک ، یم  سیردت  يزیچ  هچ  مدیسرپ  . دندوب دهشم  مرتحم  نیـسردم  زا  ناشیا  عقوم 

ماما نوچ  يداتسا  تسایـس ، ناهج  رد  ینالوط  ياهلاس  رد  هک  یـسک  . تسا دهتجم  کی  هیقف و  کی  ناشیا  نم  رظن  هب  . تسام یملع  بتک 
تـشه نارود  . تسا یـسایس  كرد  زا  يدـنلب  تاماقم  ياراد  يدرف  نینچ  تسا ، راشرـس  دادعتـسا  ياراد  زین  شدوخ  تسا و  هتـشاد  تما 

کی ناونع  هب  دـنا ، هتـشاد  جراخ  ياهروشک  هب  ناشیا  هک  ییاهرفـس  . تسا بلطم  يارب  يوق  دـهاش  کی  ناشیا ، يروهمج  تسایر  هلاـس 
تلادـع داـهتجا و  مق : هیملع  هزوح  سردـم  یلمآ ، يداوـج  هللا  تیآ  ( 34 . ) تسا هدیشخرد  ناهج  یـسایس  ياه  هنحـص  رد  رادمتـسایس 

 - هللا مهدیا  یمالسا -  تما  تسا  مزال  . دشاب یم  دییات  دروم  هتاکرب -  تماد  يا -  هنماخ  یلع  دیـس  جاح  ياقآ  بانج  هللا  تیآ  ترـضح 
وضع سردم و  ینیما ، میهاربا  هللا  تیآ  ( 35 . ) دنیامرفن غیرد  راثیا  راثن و  هنوگ  چیه  رد  سیفن ، سفن  لذب  رد  هل  مظعم  يربهر  تیوقت  رد 

يدصت يارب  هک  تسا  يا  هبترم  هب  داهتجا ، تهاقف و  رد  هتاکرب -  تماد  يا -  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  مق : هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج 
يار ماگنه  مق : هیملع  هزوح  ریدـم  يربهر و  ناگربخ  سلجم  وضع  نموم ، هللا  تیآ  ( 36 . ) دراد لماک  تیحالص  يربهر ، تیالو و  ماقم 
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نیا دزن  هیعرـش  تایه  مایق  اـب  هل  مظعم  داـهتجا  هتاـکرب -  تماد  يا -  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر  يارب  ناـگربخ  سلجم  رد  يریگ 
هک مهد  یم  تداهش  نونکا  مدرب و  یپ  ناشیا  داهتجا  هب  اصخـش  یهقف ، هثحابم  تاسلج  رد  روضح  هطـساو  هب  ادعب  یلو  دوب ، تباث  بناج 

تسایـس و زوـمر  ماـمت  هب  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  یناـشاک : یماـما  هللا  تـیآ  ( 37 . ) دـشاب یم  طیارـشلا  عماـج  لداـع و  يدـهتجم  هل ، مظعم 
ياهقف وضع  يدزی ، هللا  تیآ  ( 38 . ) دنتـسه یهقف  هینب  ياراد  ملاع و  صلخم ، بوبحم ، اوقت ، اب  عرو ، اب  یـصخش  هدوب و  هاـگآ  تموکح 

الاو یهیقف  فیرـشلا -  هلظ  ماد  ناریا -  یمالـسا  يروهمج  بالقنا  ربهر  يا ، هنماخ  یلع  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  ناـبهگن : ياروش 
ثیدـح و لوصا ، تایبدا ، تغل ، رب  دـیاز  . دـنراد الاب  رایـسب  یطلـست  طابنتـسا ، رد  رثؤم  مولع  رب  هک  دنتـسه  ماقم  یلاع  يدـهتجم  ماـقم و 

سردم يدزی ، حابصم  هللا  تیآ  ( 39 . ) دنتسه یملاع  داتسا و  دوخ  دراد ، ازسب  یشقن  اوتف  ماکحتسا  رد  هک  هیارد  لاجر و  رد  یتح  ریسفت ،
ناشیا هب  هک  یتازایتما  هدومرف و  اطع  ناشیا  هب  لاعتم  يادـخ  هک  ییاـهیگژیو  ناـشیا و  صخـش  هراـبرد  مهاوخب  رگا  نم  مق : هیملع  هزوح 

، اوقت اـب  ماوـت  ار  تهاـقف  ناـشیا  هک ، منکب  ضرع  هاـتوک  هلمج  دـنچ  رد  یلو  منک ، ادا  مناوـت  یمن  ار  شقح  منک ، تبحـص  هدرک ، فـطل 
نشور و رکف  یمالـسا ، يدابم  لوصا و  هب  يدـنبیاپ  دـبعت و  اب  هارمه  ار  تیریدـم  ردـص ، هعـس  يرابدرب و  اب  ماوت  ار  تسارف  یـشوهزیت و 

يدنم هرهب  تماهش ، تعاجش و  اب  ماوت  ار  طایتحا  مزح و  یمالسا ، تما  تدم  زارد  حلاصم  صیخشت  یشیدنارود و  اب  ار  ناشنرد  بقاث و 
تیدج شالت و  لاعتم ، يادخ  رب  لکوت  اب  هارمه  ار  سفن  هب  دامتعا  لیصا ، يرنه  ياهشیارگ  قوذ و  اب  هارمه  ار  یمالسا  فلتخم  مولع  زا 
يایازم طیارش و  همه  هملک ، کی  رد  و  راهطا ، همئا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  هب  لسوت  اب  ماوت  ار  يزیر  همانرب  مظن و  و 

، يا هنماخ  هللا  تیآ  زاریـش : هعمج  ماما  يزاریـش ، يرئاح  هللا  تیآ  ( 40 . ) دنک یم  عمج  صالخا  یگدـنب و  تدابع و  حور  اب  ار  تیریدـم 
زا تسا و  یمالـسا  لئاسم  هب  هاگآ  ملاع  کـی  اـهیگژیو ، ماـمت  رب  هوـالع  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ( 41 . ) دنتـسه يربهر  يارب  درف  نیرتحلاـص 
یم ملـسم  دـهتجم  اهنت  هن  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  دـیلقت : عجرم  یعناـص ، فسوی  هللا  تیآ  ( 42 . ) تسا رادروخرب  یـصاخ  تیارد  تسایس و 

صیخشت عمجم  سیئر  یناجنسفر ، یمشاه  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  ( 43 . ) دشاب یم  عابتالا  بجاو  طیارـشلا  عماج  هیقف  هکلب  دـشاب ،
ترـضح ياهدومنهر  زا  هتفرگ  تاشن  میظع و  يدروآ  تسد  یمالـسا ، يروهمج  يربهر  هب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  باختنا  ماـظن : تحلـصم 

منک یم  رکف  هک  یمهم  هطقن  دوب و  مه  ییاجب  يار  افاصنا  . دـندروآ يار  ناگربخ  هسلج  رد  ییالاب  یلیخ  تیرثکا  اـب  ناـشیا  تسا ... ماـما 
هک هریغ  تلادع و  نتـشاد  ندوب ، ملاع  ندوب ، زرابم  ریظن  اهتیحالـص ، همه  زا  . تسا روشک  لئاسم  اب  ناشیا  ییانـشآ  دراد ، تیمها  ام  يارب 

نآلا ناشیا  يارب  . دناد یم  ار  تکلمم  روما  تایئزج  ناشیا  نآلا  هدوب و  روشک  لئاسم  ناروک  رد  لاس  هدزاود  هد ، هک  یسک  کی  میرذگب ،
نییعت دـهاوخب ، هک  ار  یتسایـس  دـهدب و  رظن  شدوـخ  یلبق  تاـعالطا  اـب  دـناوتب  هک  تسا  نیمه  مه  يربـهر  ياـنعم  . تسا دـقن  زیچ  همه 
ضرف ره  . میتشادن دش ، ماجنا  هچنآ  زا  رتهب  یهار  چیه  ام  منیب  یم  منک ، یم  هعجارم  منادجو  هب  یتقو  ینعی  متسه ، یـضار  الماک  نم  . دنک

، دـمآ یم  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  زا  ریغ  هب  مه  يرگید  درف  رگا  . دـمآ یم  دوجو  هب  تالکـشم  يرـس  کـی  میتشاد ، اروش  رگا  ینعی  يرگید ،
هب يا  هنماخ  هللا  تیآ  باختنا  اب  ماما ، هار  هک : دـنراد  هراشا  رگید  ياج  رد  و  ( 44 . ) درک تیاده  ار  ام  دنوادخ  ... میدش یم  لکـشم  راچد 

ماما ترضح  هر : )  ) ینیمخ اقآ  دمحا  دیـس  جاح  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  ( 45 . ) دیدرگ نیمـضت  همیب و  یمالـسا ، يروهمج  يربهر 
ترضح هنادنسپادخ  رایسب  هتسیاش و  باختنا  ( 46 . ) دندرب مان  يربهر  يارب  درف  نیرتهب  ملـسم و  يدهتجم  ناونع  هب  یلاع  بانج  زا  اهراب 
یمالسا بالقنا  ناشخرد  ياه  هرهچ  زا  یلاع  ترضح  . دیدرگ ناهج  رد  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  نارادتـسود  مامت  يداش  ثعاب  یلاع ،

لک ریبد  یناسارخ ، هداز  ظـعاو  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  ( 47 . ) دـیا هدوب  ناـمزیزع  ماـما  میرکت  دـییات و  دروم  هراومه  هدوـب و  ناریا 
صوصخب یهلا و  ماکحا  طابنتسا  رد  يو  هقیلـس  قوذ و  و  یلوصا ، یهقف و  تامولعم  هب  هجوت  اب  یمالـسا : بهاذم  بیرقت  یناهج  عمجم 

. دراد يرترب  دوخ  نارـصاعم  زا  يرایـسب  رب  تسا و  يا  هتـسجرب  هیقف  ناشیا  رـضاح ، رـصع  هب  التبم  لئاسم  هثدحتـسم و  ثداوح  دروم  رد 
یم نخس  هدیجنس  اویش و  رایسب  و  تسا ، یناوارف  تاعلاطم  ياراد  انشآ و  الماک  زور ، شراگن  قیقحت و  یگدنـسیون و  شور  اب  يو  ( 48)

دــنچ و یبـتک  تـالاقم و  نونکاـت  . تساربـم فارحنا  ذوذــش و  ضوـمغ ، قارغا ، هنوـگره  زا  نـف ، ود  نـیا  رد  و  دــسیون ، یم  دــیوگ و 
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یناهج عمجم  یمالک ، یهقف -  تاقیقحت  زکرم  یهقف ، فراعملا  ةریاد  لیبق  زا  یتاقیقحت  فلتخم  ياهحرط  . دنا هتشاد  ناوارف  ياهینارنخس 
همه نیا  . دنا هدرک  تیاده  سیـسات و  ار  تاقیقحت  تاسـسؤم  اهحرط و  ریاس  رتویپماک و  هسـسؤم  هثدحتـسم ، لئاسم  یهقف  هتیمک  بیرقت ،

هب هجوت  یمالـسا و  تدحو  هب  هقالع  نیع  رد  نارکفنـشور ، زا  یخرب  فالخرب  يو  ( 49 . ) تسا یفاک  يو  شیارگ  شور و  تاـبثا  يارب 
تیب لها  هب  اتاذ  تسا -  نآ  دهاش  یمالـسا  بهاذـم  بیرقت  یناهج  عمجم  لیکـشت  هک  ناناملـسم -  هماع  يارب  يزوسلد  مالـسا و  ناهج 

 ) تیب لها  تبحم  تیالو و  هعاشا  يارب  دـنم و  هقالع  ناشیا ، مولع  فراعم و  رـشن  روبق و  ترایز  و  نانآ ، هب  لسوت  تراهط و  تمـصع و 
: هزوح هلجم  ریبدرس  هانپدزیا ، اضرلا  دبع  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  ( 50 . ) دنراد رارصا  رایسب  ناهج ، نیملـسم  نیب  رد  مالـسلا ) مهیلع 

ياهـسرد هاتوک ، یتدـم  رد  دـندرک ، عورـش  هزوح  رد  ار  هیافک  سرد  اهدـعب  لئاسر و  بساکم و  سرد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  هک  یماـگنه 
زا ار  هل  مظعم  هیاـفک  سرد  یخرب  . مدرک یم  تکرـش  ناـشیا  هیاـفک  سرد  رد  ریقح  . تفرگ رارق  هزوح  ياهـسرد  نیرتهب  هرمز  رد  ناـشیا 

یطلست اب  دندرک و  یم  هاگن  بلاطم  هب  صاخ  یتقد  اب  . دنتسناد یم  رتهب  رتاسر و  دندوب ، هتفگ  هیافک  هرود  نیدنچ  هک  يدیتاسا  ياهـسرد 
یم تعامج  زاـمن  تمارک ، دجـسم  رد  ناـشیا  ( 51 . ) دـندرک یم  دـقن  ار  هیافک -  بحاـص  دـنوخآ -  موحرم  تاـیرظن  زیگنارب ، باـجعا 
ياپ هب  دهشم ، زور  نآ  دجاسم  نیرت  قنوررپ  دندرک . یم  تکرش  زامن  نیا  رد  بالط  نایرازاب و  نایهاگشناد ، زا  میظع  یتیعمج  . دندناوخ

یم هجوت  زامن  هب  ار  ناگمه  ناشیا  . دـندوب اه  هدرک  لیـصحت  ناناوج و  ناـنآ ، رتشیب  هک  یتیعمج  مه  نآ  . دیـسر یمن  دجـسم  نیا  تیعمج 
نآ رب  يریذپان  فصو  حور  صاخ و  تلا  دـندرک . یم  تسمرـس  ار  ملـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  بان  فراعم  ناگنـشت  دـنداد و 
هب دنتشاد ، راطق  اب  يرفس  ناشیا  توغاط ، نامز  رد  زامن : هماقا  داتس  لوؤسم  یتئارق ، نیملسملا  مالسالا و  تجح  ( 52 . ) دوب مکاح  دجسم 

هداس ( 53 . ) دوشن اضق  مزامن  ات  مدـیرپ  نوریب  راـطق  هرجنپ  زا  نم  دـش ، یم  زاـمن  ندـش  اـضق  ببـس  راـطق  لـماک  فقوت  نوچ  دومرف : نم 
هب مرتخد  دقع  يارب  دیوگ : یم  یتئارق  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  . تسادـیپ ناشیا  یگدـنز  عون  زا  ناشیا  تعانق  یگتـسراو و  یتسیز ،

نایلوتم ناظفاح ، نایراق ، هک  تساهلاس  روشک : ناـیراق  زا  یکی  ( 54 . ) دوب هدش  امن  خـن  اقآ ، هناخ  یلاق  شرف  . میتفر ناشیا  یـصخش  لزنم 
، راطفا زا  شیپ  تعاس  ود  الومعم  هک  دنـسر  یم  يربهر  مظعم  ماقم  روضح  هب  ناضمر  كراـبم  هاـم  رد  نآرق ، دـیتاسا  ینآرق و  ياـهراک 

ناشیا رفاو  هقالع  یتقو  ناسنا  . دننک یم  عامتسا  نآرق  دننیشن و  یم  تعاس  جنپ  دودح  یهاگ  . دبای یم  همادا  راطفا  ات  هدش و  عورش  سلجم 
تلجو هللا  رکذ  اذا  نیذلا  نونمؤملا  امنا  : » هک دیآ  یم  شنهذ  هب  هیآ  نیا  دـنیب ، یم  نآرق  عامتـسا  زا  ار  هل  مظعم  یحور  ذاذـتلا  نآرق و  هب 

یب شالت  دـنراد و  هتـشاد و  هعماج  رد  ینآرق  گنهرف  طسب  رد  يروحم  شقن  ناشیا  ( 55 « ) انامیا مهتداز  هتاـیا  مهیلع  تیلت  اذا  مهبولق و 
هدرک و ادیپ  طسب  هعماج  رد  نآرق  شزومآ  هنوگچ  میدهاش  نآلا  ام  هک  تسا  يردق  هب  ینآرق ، گنهرف  هعـسوت  هار  رد  هک  هل  مظعم  هفقو 

ناگربخ اـتقیقح  هک  داد  ناـشن  هدـنیآ  ( 56 . ) میراد نـالاسدرخ  یتـح  نازومآ و  شناد  نایهاگـشناد ، حطـس  رد  یناوارف  زاـتمم و  ناـیراق 
دوجو رد  ماما  هار  تسا و  هدرک  باختنا  ار  نیرتحلاص  نیرترب و  هرـس  سدـق  ماـما  ترـضح  ياـهدومنهر  دـنوادخ و  تیادـه  هب  يربهر ،

رترو هلعـش  ار  ناریا  گرزب  تلم  ياهدیما  روک و  ار  نمـشد  دـیما  هطقن  هل ، مظعم  تانایب  اهمایپ و  . دـش همیب  تفای و  موادـت  ناشیا  يربهر 
ثیدح - 1 اه : تشون  یپ  دراد . ماما  هار  موادـت  زا  ناشن  یبوخب  دـیآ ، یم  دورف  راکتیانج  ياکیرما  هب  باطخ  هک  تلم  ياسر  داـیرف  . درک

هحفص لوا ، ج  تیالو ، ثیدح  - 4 هیآ ي 145 . فارعا ، هروس ي  - 3 ص 41 . مود ، ج  تیالو ، ثیدح  - 2 ص 238 . مراهچ ، ج  تیالو ،
ماما ترـضح  طسوت  يربهر  یماقم  مئاق  زا  يرظتنم  ياقآ  لزع  هراشا ، دروم  هیـضق  - 6 تلاسر 16/3/68 . همانزور  - 5 ياه 182 و 183 .

-10 یمالـسا 24/9/73 . يروهمج  همانزور  - 9 نیشیپ 2/9/76 . - 8 یمالـسا 20/3/68 . يروهمج  همانزور  - 7 دوب . هرـس  سدق  ینیمخ 
رادساپ هلجم  - 13 ص 40 . یمالـسا 21/4/68 ، يروهمج  همان  هژیو  - 12 تلاسر 16/3/68 . همانزور  - 11 ش 91 . مالـسا ، رادساپ  هلجم 

-17 تاعالطا 15/4/68 . هماـنزور  - 16 نیشیپ . - 15 ص 40 . یمالـسا 21/4/68 ، يروهمج  هماـن  هژیو  - 14 ص 48 . ش 91 ، مالـسا ،
مکح نیلوا  نیشیپ ، - 22 نیشیپ . - 21 نیشیپ . - 20 نیشیپ ص 41 . - 19 ص 179 . ج 15 ، نیشیپ ، - 18 ص 173 . ج 20 ، روـن ، هفیحص 
نیلوا - 24 يروهمج 12/6/64 . تسایر  هرود  نیمود  ذـیفنت  مکح  نیـشیپ ، - 23 يا 17/7/60 . هنماخ  هللا  تیآ  يروهمج  تساـیر  ذـیفنت 
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هب طوبرم  دروم ، نیا  - 27 ص 103 . ج 7 ، نیشیپ ، - 26 ص 139 . ج 15 ، رون ، هفیحـص  - 25 يروهمج 17/7/60 . تسایر  ذـیفنت  مکح 
یمالسا يروهمج  همانزور  - 29 ص 190 . باتفآ ، هیاس  رد  نایمیحر ، نسح  دمحم  - 28 تسا . هدروخلاس  نیممعم  زا  نت  راهچ  تاـقالم 

تیآ دئاقلا  ۀبوجا  یف  دئاوفلا  ررد  - 33 نیشیپ . - 32 تلاسر 23/3/68 . همانزور  - 31 هحفص 131 . تریصب ، تیآ  باتک  - 30 . 22/3/68
-37 نیشیپ ص 21 . - 36 ص 19 . دئاقلا ، ۀبوجا  یف  دـئاوفلا  ررد  - 35 تلاسر 22/3/68 . همانزور  - 34 ص 10 . يا ، هنماـخ  یمظعلا  هللا 
ص 15. دئاقلا ، ۀبوجا  یف  دئاوفلا  ررد  - 39 هاپس 6/11/72 . یمالسا  تاقیقحت  زکرم  اب  هبحاصم  ص 88 ، رثوک ، لسن  - 38 نیشیپ ص 23 .
-44 ص 17 . دئاقلا ، ۀبوجا  یف  دـئاوفلا  ررد  - 43 ص 88 . رثوک ، لسن  - 42 تلاسر 30/3/68 . همانزور  - 41 ص 87 . رثوک ، لـسن  - 40
ص 88. رثوک ، لـسن  - 48 نیشیپ . - 47 تلاسر 16/3/68 . هماـنزور  - 46 تلاسر 23/3/68 . هماـنزور  - 45 تاعالطا 20/3/68 . همانزور 
هیآ 2. لافنا  هروس  - 55 ص 92 . نیشیپ ، - 54 نیشیپ . - 53 ص 91 . نیشیپ ، - 52 ص 89 . نیشیپ ، - 51 ص 94 . نیشیپ ، - 50 نیشیپ . - 49

؛ تیالو ردق  یگنهرف  هسسؤم  يربهر ، مظعم  ماقم  همانیگدنز  هلاقم : عبانم  ص 90 . رثوک ، لسن  - 56

باتفآ تعلط  رد  باتفآ 

چیه بالقنا  يارجامرپ  خیرات  رد  بالقنا  ربهر  ناونع  هب  ياهنماخ  هللا  تیآ  ترضح  باختنا  و  هر ) ) ینیمخ ماما  زوسناج  تلحر  رد  یلمأت 
رد ایرد ، تعـسو  هب  یلد  هزجعم و  رپ  یتسد  اب  نانآ ، ةویـش  رب  ناربمایپ و  ناـمدود  زا  يدرم  نآ  رد  هک  دوبن  نمهب  مهدزاود  دـننام  يزور 

تمظع تزع و  شرع  ات  دناشن و  قح  تردق  ناگتشرف  لاب  رب  ار  نانآ  دمآ و  دورف  تمحر  ۀیآ  نوچ  هار ، هب  مشچ  هتسیاش و  یمدرم  نایم 
دورف هودـنا  مغ و  ۀـنایزات  مدرم ، نیا  رب  ازع  تبیـصم و  ناـفوط  نآ  رد  هـک  دوـبن  دادرخ 1368  مهدراـهچ  نوچ  يزور  چـیه  و  دیـشک . رپ 

رد مشچ  نآ  دـش و  مشچ  کـی  تخوـس و  هدـنزادگ ، یترـسح  رد  لد  نآ  دـش و  لد  کـی  ناریا  زوسناـج ، تاـقیم  نآ  رد  يرآ ، دروآ .
هدیشوج ناریا  تلم  یگدنز  رد  رون  همـشچ  رازه  نآ ، عولط  اب  هک  درک  بورغ  يدیـشروخ  زور ، نآ  رد  تسیرگ . بالقنا  باتفآ  تیزعت 

، شمرگ سفن  هک  دـش  شوماـخ  ياهرجنح  دوـب ، هدیـشخب  هراـبود  ناـج  ار  تلم  رکیپ  شایهلا ، حور  مد  اـب  هک  درک  جورع  یحور  دوـب ،
سأی نوسفا  دناوخیم و  نیملسم  رب  ار  تمارک  تزع و  یهلا  تایآ  هک  دش  هتسب  ینابل  دوب ، هدودز  مالسا  ناهج  زا  ار  یگدرـسفا  يدرس و 

دنامن و رصحنم  ناریا  تلم  هب  مغ ، نآ  شزوس  دش و  مالـسا  ملاع  گرزب  يازع  زور  زور ، نآ  تخاس . یم  لطاب  نانآ  حور  رد  ار  تلذ  و 
نآ رد  ناهج ، توکلم  ياضف  ینعی  هنحص ، رگید  يور  اما  دش . هدز  تبیـصم  دوب ، يرادیب  ناج  نشور و  لد  هک  اجره  ناهج  رـسارس  رد 

توکلم ات  ار  هاگن  غرم  دنیاشگیم و  ار  کلم  باجح  هک  يذفان  ياهمشچ  دیاش  دوب . دوهشم  تفرعم  تریصب و  باحصا  يارب  اهنت  زور ،
هب ار  ياهنئمطم  سفن  جورع  دنـشاب ، هدید  ینیمخ  ياروشاع  نآ  رد  ار  ییرتییاشامت  ياههنحـص  رتشیب و  ياهیتفگـش  دـنهدیم ، زاورپ 
ام يارب  هک  سوسفا  دنـشاب . هدرک  هدهاشم  قح  يوس  هب  ار  ياهیـضرم  هیـضار و  سفن  هبیط و  ۀملک  دوعـص  ادخ ، تمحر  فطل و  هاگرارق 

اهلد ۀـلبق  نآ  نارجه  شتآ  رب  یمن  ناگدـید ، کـشا  زج  دیـشخردیمن و  ییالـست  ۀـقراب  یتوـکلم ، نشج  نادـنب  هـنییآ  نآ  زا  ناـیکاخ 
تدم نیا  رد  ماما  تکرب  رپ  تایح  زا  سپ  هچنآ  درذگیم . جنر  درد و  زا  لامالام  ياهزور  نآ  زا  لاس  هدراهچ  نونکا  دشیمن . هدناشفا 

باتش و ناوت و  تمالـس و  یمالـسا و  يروهمج  وا ؛ ریظن  یب  یخیرات و  میظع و  ثاریم  هتـشاد ، ار  تیمها  نیرتشیب  یمالـسا  ناریا  يارب 
مدـقم فوفـص  رد  هک  مالـسا  نانمـشد  عیـسو  فیط  هر ) ) ینیمخ ماما  تلحر  اب  تسا . هدوب  ماما  طـخ  هار و  رد  نآ  حیحـص  يریگ  تهج 
يورین دوخ ، ةدننارورپ  هدندروآدیدپ و  بایغ  رد  یمالسا  يروهمج  هک  دندرکن  ناهنپ  ار  دیما  نیا  دندوب ، یمالـسا  يروهمج  اب  هضراعم 

راچان هب  ای  دیآ و  رد  ياپ  زا  یلک  هب  ای  دنک ، یگدنامرد  فعـض و  ساسحا  بحاص ، یب  یکدوک  نوچ  دهدب و  تسد  زا  ار  دشر  عافد و 
يالتبا تبیـصم و  نیا  رد  ار  دوخ  ییآراک  دـشر و  یمالـسا  ماظن  اهضرف ، شیپ  نیا  ۀـمه  هب  هجوتاب  دریگب . هانپ  نآ  نیا و  ناـماد  ریز  هب 

ار قح  تمحر  دورد و  قاقحتسا  هک  میظع ، تبیصم  نیا  رب  ربص  شاداپ  هب  نآ ، زوسلد  نالوئسم  ردقیلاع و  تلم  داد و  ناشن  یهلا  میظع 
تروص رد  یعیبطروطهب  هک  ییاـههرگ  ندوشگ  اـب  دنتـسناوت  جـع ) ) مظعـالا هللا  یلو  ترـضح  تاـهجوت  دـنوادخ و  کـمک  هب  دـنتفای و 
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ناشن اب  و  دـندنامن . زاب  طاشن  تایح و  زا  هکلب  تکرح  زا  طقف  هن  دـنیآ و  نوریب  دنلبرـس  گرزب  ناحتما  زا  دـمآیم ، دـیدپ  ماـما  لاـحترا 
سفن ماما ، لاحترا  ۀثداح  زا  هک  ماگنه  نآ  رد  تسرد  دنتخاس . فعاضم  ار  دوخ  رابتعا  لمع ، تعرـس  تمکح و  یگدومزآراک و  نداد 

داد و هنانامرهق  یشیامن  یمالسا  ناریا  دوب ؛ هدش  هتفرگ  ناهج  حطس  رد  نمـشد  تسود و  مشچ  زا  باوخ  هدش و  سبح  شاهنیـس  رد  ایند 
روبع نانیمطا  شمارآ و  اب  ریطخ ، یبادرگ  زا  بالقنا  یتشک  درک و  یط  يزارفارـس  اب  ار  دوخ  نومزآ  نیرتلکـشم  يدنوادخ ، تایانع  اب 

باختنا دندوب . هدرک  مایق  وا  ترـصن  هب  هداهن و  ادـخ  هار  رد  مدـق  هک  دـش  یتلم  رب  یهلا  فاطلا  لومـش  زا  يرگید  تیآ  دوخ  نیا  درک و 
نیا هب  بالقنا  نانمـشد  هک  ارچ  دومن ، رازگرب  یگداس  هب  ناوتب  هک  دوبن  ياهلئـسم  هنازرف ، ربهر  حـلاص و  دـبع  نآ  يارب  نیـشناج  ربهر و 

تیارد و اـب  یلو  دنـسرب ؛ دوخ  موش  دـیلپ و  تاـین  هب  يربـهر  ءـالخ  هب  هجوتاـب  هک  دـندوب  یتـصرف  دـصرتم  هتـسب و  دـیما  رایـسب  عوضوم 
اهنت هن  ناریا ، تلم  يرگ  تیاده  ینیشناج و  هب  ياهنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر ، مظعم  ماقم  باختنا  رد  لدرادیب  تلم  نیا  يرایـشوه 

هک ياهثداح  عقاو  هب  دـمآ . دراو  بالقنا  نانمـشد  رب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ۀبرـض  زا  سپ  هراـبود  ياهبرـض  هک  دـشن  داـجیا  یلکـشم 
مامت هتسیاش ، باختنا  اب  ناریا  زارفارس  تلم  دیـشخب و  نادنچ  ود  یتایح  جوا و  بالقنا  هب  دیچیپ ، دهاوخ  مه  رد  ار  بالقنا  دنتـشادنپیم 

هللا تیآ  ترـضح  تماعز  نآ ، ۀـمادا  رد  لحار و  ماما  يربهر  عولط  درک . بآ  رب  شقن  ار  بالقنا  ةدروخ  مسق  نانمـشد  یهاو  ياهدـیما 
: دومرف هک  تسا  ع )  ) موصعم مالک  نیا  ةدننک  یعادت  یتسار  هب  ناریا ، مواقم  هوتسن و  تلم  نیملـسم و  يادتقم  ربهر و  ناونع  هب  ياهنماخ 

هناهاگآ باختنا  نأشلا و  میظع  ماما  تلحر  ۀـثداح  زا  دـنچ  یناـیلاس  تشذـگ  اـب  دـنام ». دـهاوخن  یلاـخ  ادـخ  تجح  زا  هاگچـیه  نیمز  »
ياهدیدع نوگانوگ و  تاقافتا  ثداوح و  تدـم ؛ نیا  رد  هک  میتسه  نآ  رظان  دـهاش و  تلم ، ناگربخ  طسوت  ياهنماخ  هللا  تیآ  ترـضح 

زا سپ  یکی  ناگناگیب ، نالک  درخ و  ياههئطوت  ۀـمه  يربهر ، مطعم  ماقم  تساـیک  یهاـگآ و  یلد ، رادـیب  اـب  هک  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب 
لاغـشا تیوک و  هب  قارع  ۀـلمح  نوچ  یثداوح  تسا . هدـنام  یقاـب  ناهاوخدـب  يارب  يراوخ  یهایـسور و  اـهنت  هدـش و  لحمـضم  يرگید 

، تیوک يزاـسدازآ  قارع و  هب  شنادـحتم  اـکیرمآ و  موجه  دوب ، هدرک  تیاـمح  قارع  زا  ناریا ، اـب  گـنج  لوط  رد  اـهلاس  هک  يروشک 
قارع و مولظم  تلم  هب  ناشناراداوه  سیلگنا و  اکیرمآ ، ةدرتسگ  موجه  ناتـسناغفا ، هب  اکیرمآ  ۀلمح  نآ  ۀـمادا  رد  ربماتپـس و  يارجام 11 

صوصخ رد  نالوئسم  هب  ناشیا  ۀنارایشوه  ياهییامنهار  یجراخ و  تسایس  میسرت  ماجنارس  مادص و  يروتاتکید  تموکح  ندومن  طقاس 
همئا هب  هجوت  لسوت و  مدرم و  هب  یناسر  کمک  تمدـخ و  تضهن  داجیا  رد  هل  مظعم  دـیکأت  مدرم و  تشیعم  رقف ، يراکیب و  لضعم  لـح 

یمالـسا تلم  يربهر  هلئـسم  هب  ناشیا  هجوت  هاگن و  قمع  زا  یکاح  هک  رگید  هاگدـید  دومنهر و  اههد  یگدـنز و  اهراتفر و  رد  (ع ) راهطا
ياهیگژیو اهتیـساسح و  هب  تیانع  اب  يربهر ، مظعم  ماقم  ۀناردتقم  هناهاگآ و  ياهتسایـس  ذاختا  اهيریگعضوم و  اهرظن ، نایب  تسا .

، يربهر هب  لحار  ماما  فلخ  درگاش  نیا  باختنا  دندوبن و  دونشخ  نآ  زا  نانمشد  هاگچیه  هک  تسا  یتقیقح  رضاح ، رصع  درف  هب  رصحنم 
اب دوب  يواسم  ماما  نتفر  نانآ ، نامگ  هب  تسا . ینیمخ  نوچمه  وا  دـناهتفگ  اـهراب  هک  تسا  هدوب  نادـناعم  مشچ  رد  يراـخ  نوچ  هراومه 

ۀمه رد  هر ) ) لحار ماما  عضاوم  ساسارب  يربهر  مظعم  ماقم  طسوت  ماظن  یلک  طوطخ  میـسرت  دوبن و  هنوگنیا  زگره  یلو  بالقنا ؛ همتاخ 
نیمهدزناش رد  هک  کنیا  درک . دوبان  مزه و  تسا ، هدـنام  بحاـصیب  ناریا  درکیم  لاـیخ  هک  ار  یـسکنآ  ره  دـیما  يوسروک  اـههنیمز ،

ناریا و هنـشت  ناج  زونه  يربهر ، تیالو و  يازفا  حور  میمـش  رطع و  هک  میرکاش  ار  ادـخ  میراد ، رارق  لحار  ماما  ۀـنافراع  جورع  درگلاس 
تیآ ترـضح  بالقنا  هاگآ  هنازرف و  ربهر  نامیاهلد و  زیزع  يربهر  تحت  نرق ، یهلا  ةدیدپ  نیا  هک  تسا  کیدزن  دزاونیم و  ار  نایناریا 

یف اوفعـضتسا  نیذلا  یلع  نمننا  دیرن  و   » ۀیآ ریبعت  ددنویپب و  هادفلا  هل  انحاورا  مظعالا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  دوعوم  بالقنا  هب  ياهنماخ ، هللا 
. ددرگ ضرالا »

بالقنا ربهر  یگدنز  زا  ناتساد  ود 

ار ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  زا  یتمسق  لیس  رهشناریا ، رد  يربهر  مظعم  ماقم  دیعبت  نارود  یگشیمه  تیارد  يزاریـش  یلع  هدننک :  هیهت 
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. دنباتشیم ناگدزلیـس  کمک  هب  دنهدیم و  لیکـشت  دادما  یناسرکمک و  داتـس  شیوخ ، یگـشیمه  تیارد  اب  ناشیا  دنکیم . بیرخت 
یتامدخ دنزاسیم . هاگآ  توغاط  میژر  تارطخ  هب  تبـسن  ار  مدرم  دننکیم و  عورـش  ار  یگرزب  یگنهرف  راک  دادما ، نیا  رانک  رد  ناشیا 

هب مدوب ، ناتسچولب  ناتسیس و  رادناتسا  نم  هک  ینامز  تسین . یندش  شومارف  راید  نآ  مدرم  يارب  دنداد ، ماجنا  ناتـسا  نآ  رد  هلمظعم  هک 
هدنب يارب  مدوب . يربهر  مظعم  ماقم  هب  نیمزرس  نآ  مدرم  دیدش  هقالع  زاربا  دهاش  نم  رفس ، نآ  رد  میتشاد . رهشناریا  هب  يرفـس  اقآ  قافتا 

!؟ یچ هیقب  سپ  ( 1 . ) دوب اقآ  يوق  رایسب  ۀظفاح  رگنایامن  تقد ، نیا  دنتشاد . فارشا  رهشناریا  لئاسم  مامت  رب  هلمظعم  هک  دوب  بلاج  رایسب 
ماقم مدـش . فرـشم  متـشه  ماما  یـسوب  هبتع  هب  يربهر  مظعم  ماقم  هارمه  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ترـضح  رهطم  حیرـض  ضیوعت  ماگنه 
يوب گنر و  ربق ، رانک  رد  روضح  دندوب ، هتـشادرب  ار  حیرـض  نوچ  دندوب . زاین  زار و  لوغـشم  مامه  ماما  نآ  دقرم  رانک  رد  يربهر  مظعم 

زا ات  رتکیدزن ، دنیایب  مه  اههدازاقآ  درک : ضرع  ناشیا  هب  یـسبط  ظعاو  ياقآ  دش ، مامت  هک  ياهنماخ  هللاتیآ  زاین  زار و  تشاد . يرگید 
يارب ار  یـصاخ  زاـیتما  ناـشیا  دـنراد . هراوـمه  ار  تـقد  نـیا  اـقآ  یچ !؟ هـیقب  سپ  دـندومرف : هـلمظعم  دـنیامن . تراـیز  ار  ماـما  کـیدزن 

مه نم  نادنزرف  دننک ، ترایز  ار  متـشه  ماما  ربق  کیدزن  زا  دنناوتیم  دارفا  هیقب  رگا  دندومرف : مه  زور  نآ  رد  دنتـسین . لئاق  ناشنادـنزرف 
(1  : ) تشوـن یپ  ( 2 .) دنتخانـشیمن اپ  زارـس  ناگتـسکش ، لد  زا  یـضعب  دوب . یندنامدای  هب  زور  بجع  دنتفای . روضح  قیفوت  همه ، دـنیایب .

س  / تاعالطا همانزور  : عبنم یناقح  یلعدمحم  نیملسملاو  مالسالاتجح  يوار :  ( 2  ) يدمحم رهچونم  رتکد  يوار : 

بالقنا ربهر  یناگدنز  زا  ییاه  ناتساد 

هب هلمظعم  رتفد  فرط  زا  يدرف  دـنراد ، هسلج  اهروشک  نارـس  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هک  ینامز  نایفارطا  هب  هجوت  يزاریـش  یلع  هدنـسیون :
، تاملک ظـفلت  همجرت و  رد  مجرتم  هک  دـنراد  دـیکأت  دـنراد و  یـصاخ  هجوت  مجرتم  باـختنا  يور  اـقآ  دوشیم . باـختنا  مجرتم  ناونع 
، لومعم قبط  دمآ . ياهنماخ  هللاتیآ  تاقالم  هب  یلامـش  ۀیاسمه  ياهروشک  ياهروهمجسیئر  زا  یکی  يزور  دشاب . هتـشاد  قیقد  تراهم 

ماـقم تمدـخ  نوچ  تفگیم . نخـس  زین  یکرت  ناـبز  هب  روهمجسیئر ، نآ  ناـبز  هب  طلـست  رب  هوـالع  مجرتم  میدرک . باـختنا  ار  مجرتم 
نیا در  رب  رتفد  يراشفاپ  مغر  هب  دـنک . لمع  مجرتم  ناونع  هب  اـهنآ  ریفـس  هک  درک  رارـصا  روکذـم  روهمجسیئر  میدیـسر ، يربهر  مظعم 

مجرتم هب  بـالقنا  مظعم  ربهر  هاـگن  نوچ  دـندش . هلأـسم  نیا  هب  نداد  نت  هب  روبجم  نالوئـسم  تفریذـپن و  روهمجسیئر  ياـقآ  عوضوم ،
طلست مه  یکرت  نابز  هب  امش  هک  نیا  لثم  ياقآ ... دندومرف : يو  هب  تسا ، هدش  تحاران  هیضق  نیا  زا  يو  هک  دندش  هجوتم  داتفا و  یلـصا 

یتاظحل تسا . روطنیمه  داد : خساپ  وا  تسا ؟ یلیبدرا  مه  امـش  یکرت  نابز  ًامتح  دـنتفگ : دندیـسرپ و  يو  دـلوت  هقطنم  زا  دـعب ، دـیراد .
زاغآ روهمجسیئر  اب  تبحـص  دعب ، تسا . هدروآ  تسد  هب  ار  دوخ  شمارآ  مجرتم  هک  دندش  نئمطم  هلمظعم  ات  تشاد ، همادا  وگوتفگ 

هب درف  کی  دـنراذگیمن  یتح  دنتـسین و  لفاغ  فارطا  زا  ياهنماخ  هللاتیآ  ياهسلج ، نینچ  رد  منیبب  هک  دوب  بلاـج  یلیخ  نم  يارب  دـش .
بالقنا يزوریپ  زاغآ  زا  دنزرف  تیبرت  یناقح  یلعدمحم  نیملسملاو  مالـسالاتجح  ناتـساد :  لقان  دوش . تحاران  يرگید  دروخرب  رطاخ 

هب 8 کیدزن  ناشیا  دناهدوب . تمدخ  لوغشم  ماظن  يالاب  ياههدر  رد  فلتخم و  ياهتمس  رد  يربهر  مظعم  ماقم  زورما ، ات  ناریا  یمالسا 
نینچ ًاعبط  دنیامنیم . هفیظو  ماجنا  نیملـسم  رمایلو  ناونع  هب  نونکات  زین  لاس 1368  زا  دندوب و  يروهمجتسایر  تسپ  رادهدـهع  لاس ،
فطل هب  هک  میدهاش  ام  همه  دنـسرب . یتورث  هب  دننک و  هدافتـسا  اهتیعقوم  زا  دـنناوتیم  وا  ةداوناخ  نادـنزرف و  مه  شدوخ و  مه  يدرف ،

راچد هلمظعم  ياهدنزرف  زا  یکی  هک  تسا  هدشن  مه  راب  کی  یتح  نونکات  نادـنزرف ، تیبرت  هب  ياهنماخ  هللاتیآ  تیانع  هب  هجوت  اب  یهلا 
ار ایند  مالسا ، ناشیا و  اب  مسینویهص  رابکتسا و  ياهینمـشد  هب  هجوت  اب  دوب ، يزیچ  نینچ  رگا  دنوش . ردپ  ماقم  زا  هدافتـساءوس  فالخ و 

همانرب نویزیولت  رگا  دـندومرف : ناشیا  دـنراد . نادـنزرف  تیبرت  هب  یـصاخ  تیانع  يربهر  مظعم  ماقم  دـندرکیم . رپ  دوخ  چوپ  تاغیلبت  اـب 
تمالس ثعاب  زین  هناخ  رد  ناشیا  دروخرب  دننک . هدافتسا  ینارنخس  ای  همانرب  نآ  زا  ات  منکیم  توعد  ار  منادنزرف  نم  دشاب ، هتـشاد  یبلاج 

س  / تاعالطا همانزور  : عبنم يزاریش  یلع   : ناتساد لقان  تسا . هدش  نادنزرف  یقالخا 
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رنهاب ییاجر و  نادیهش  رورت  رویرهش 1360 و  زا  يربهر  مظعم  ماقم  تارطاخ 

؛ متفرگیم رارق  مه  لاوحا  عاضوا و  نایرج  رد  مدرکیم و  تحارتسا  یلزنم ...  رد  مدوب ، هدـش  جراخ  ناتـسرامیب  زا  هزات  مدوب ، راـمیب  نم 
رد یلاعف  تکرش  نم  دوخ  نکیل  دنتشاذگیم . نایم  رد  نم  اب  ار  لئاسمو  دندمآیم  رگید  ناردارب  رنهاب و  دیهـش  ییاجر و  دیهـش  موحرم 

بش رد  هکنیاامک  مدرکیم ، تکرش  تاسلج  رد  یهاگ  دوب ، هدش  رتهب  مل  اح  ًاجیردت  رخاوا  نیا  رد  مشاب . هتشاد  متـسناوتیمن  تانایرج 
رود نیاربانب  میدرکیم . تبحص  یتکلمم  مهم  لئاسم  هب  عجار  مدرک و  تکرـش  ییاجر  موحرم  دوخ  قاتا  رد  ياهسلج  رد  هثداح ؛ زا  لبق 

، رادـساپ ياههچب  زا  مدـش  رادـیب  هک  باوخ  زا  مدوب ، هدـیباوخ  مدوب و  رامیب  مه  نم  دوب ، مه  رهظزادـعب  و  راجفنا )  ) هثداح لحم  زا  مدوب 
متفگ تسا . هدش  رجفنم  يریزوتسخن  رد  بمب  کی  هک  دـنتفگ  هیچ ؟ متفگ  مدینـش . ییاههمزمز  کی  دـندوب  نم  يولهپ  هک  ییاهردارب 
مدوخ متشاد  هک  یناوتان  فیعـض و  رایـسب  لاح  اب  مدش ، نارگن  هداعلاقوف  نم  دندوب ، مه  رنهاب  ییاجر و  هک  دنتفگ  هدوب ؟ اجنآ  یک  هک 

هک تفگیم  یکی  دوب . هدـننک  نارگن  ضقاـنتم و  همه  اـهربخ  اـما  ندرک ، نفلت  اـجنآ  اـجنیا  مدرک  اـنب  متـسشن ، نفلت ، ياـپ  مدـناسر  ار 
ات نم  دنناتـسرامیب و  يوت  تفگیم  یکی  هدشن ، ادیپ  ناشدسج  تفگیم  یکی  دندمآ ، نوریب  هدنز  تفگیم  یکی  تسا ، بوخ  ناشلاح 

. دـش نشور  میارب  بلطم  هرخألاب  ات  مدربیم ، رـس  هب  ینارگن  دـب و  هداـعلاقوف  تلاـح  رد  دوب  هدیـسرن  نم  هب  یتسرد  ربخ  هک  بش  لـئاوا 
يروهمج لوا  زارط  رـصنع  ود  یبالقنا ، ود  یمیدـق ، زیزع و  تسود  ود  دوب . یتاساسحا  هچ  هک  تسا  یعیبط  عقوم  نآ  رد  نم  تاـساسحا 

یفرط زا  مدرکیم و  مغ  ساسحا  مدرکیم ، هعیاض  ساسحا  مدرکیم ، تراـسخ  ساـسحا  ًادـیدش  نم  میدوب و  هداد  تسد  زا  ار  یمالـسا 
مدوب لاحیب  یلیخ  هکنیا  اب  دوز  حبـص  ادرف  هک  دوب  نیمه  مدرکیم و  دندوب  هثداح  نیا  نیلماع  هک  یناسک  نآ  هب  تبـسن  مشخ  ساسحا 

منکن و تکرـش  نم  هک  دـندرکیم  عنم  ار  نم  همه  ابطا  هکنیا  اب  و  سلجم ، هب  هزاـنج  عییـشت  يارب  مدـمآ  مدـش ، نیـشام  راوس  مدـش ، اـپ 
اب مه  ياینارنخـس  کی  سلجم و  يولج  ناویا  يور  اجنآ  مدـمآ  منکن ، مسارم  رد  تکرـش  هک  مروآیمن  تقاـط  مدـید  منکن ، تلاـخد 

رایـسب نم  يارب  لاـحرههب  متـشاد . ناـجیه  سب  زا  متفیب ، نم  اداـبن  هک  دـندوب  هتفرگ  ناتـسود  ار  نم  رو  رود و  هـک  مدرک  ناـجیه  لاـمک 
تـسناوتیم هک  ریتتفه  يهثداح  اریز  مدوب ، هدید  نم  زورنآ  ات  هک  دوب  ياهثداح  نیرتخلت  میوگب  مناوتب  دیاش  ینعی  دوب ، یخلت  يهثداح 

انـشآ هرذ  هرذ  هثداح  نیا  اب  ًاجیردـت  دـعب  مدـیمهفیمن ، مدوب و  شوهیب  زور  نآ  نم  هک  دوب  هداتفا  قافتا  یماـگنه  دـشاب  رتخـلت  نم  يارب 
ات هک  دوب  ياهثداح  نیرتخلت  دیاش  نم  يارب  ریت  تفه  يهثداح  زا  دـعب  صوصخ  هب  یناهگان  يهثداح  نیا  اما  مدرک ، ادـیپ  عالطا  مدـش و 

يربهر مظعم  ماقم  رتفد  یناسر  عالطا  هاگیاپ  عبنم : دوب . هدمآ  شیپ  نم  يارب  زور  نآ 

(1  ) ياهنماخ هللاتیآ  یگدنز  ياههتفگان 

یصخش و یگدنز  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  يا  هنماخ  یلعدیس  هللا  تیآ  ترـضح  يورم  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  اب  هبحاصم 
يربهر یتموکح ، روما  هب  یگدیـسر  زا  ریغ  دننک ؟ یم  هچ  ناشنادنزرف  دنراد ؟ دنزرف  دـنچ  دـننک ؟ یم  راتفر  هنوگچ  دوخ  يدرف  كولس 

يارب دیاش  اهنآ ، يارب  یخساپ  نتفای  هک  تسا  ییاهشسرپ  هلمج  زا  و ....  تسا ؟ هنوگچ  ناشکاروخ  دننارذگ ؟ یم  هنوگچ  ار  دوخ  تاقوا 
نآ زا  شیپ  هتـشاد و  تسد  رد  ار  بالقنا  يربهر  يا  هنماخ  هللا  تیآ  هک  هتـشذگ  لاس  لوط 20  رد  ام ، رتشیب  دشاب . بلاج  رایـسب  ام  همه 

عماجم رد  ناشیا  ياـهدروخرب  اهینارنخـس و  اههاگدـید ، قیرط  زا  دـنا ، هدرک  شقن  ياـفیا  اهتمـس ، رگید  يروهمج و  سییر  ماـقم  رد  زین 
هدرپ تشپ  زا  هک  تسا  هدـش  هدـید  رتـمک  اـما  میا ، هتخانـش  یبوخ  هب  ار  بـالقنا  مظعم  ربـهر  یمـسر  هرهچ  یمدرم ، ياهرفـس  یمومع و 

هتفر و يورم " دمحا   " نیملسملاو مالسالا  تجح  غارـس  هب  قوف  ياهـشسرپ  خساپ  نتفای  يارب  دوش . رـشتنم  یبلطم  ناشیا  یمـسر  یگدنز 
شیپ زا 19  دراد و  کـیدزن  طاـبترا  ییانـشآ و  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  اـب  یناوجون  نارود  زا  يو  تسا . هتفرگ  بلاـج  ییاهخـساپ 

هبحاصم نیا  تسا . هدید  ار  ناشیا  یگدنز  ياهتیعقاو  کیدزن  زا  يربهر ، مظعم  ماقم  رتفد  يا  هزوح  تاطابترا  نواعم  ماقم  رد  زین  نونکات 
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نیا رد  دـیدومرف و  تمحز  لوـبق  هک  یلاعترـضح  زا  يورم ! ياـقآ  باـنج  مـیحّرلا . نـمحّرلا  هللا  مـسب  دـیراد - : ور  شیپ  ار  یندـناوخ 
زا دننادب ؛ يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  اب  ار  ناتتطابترا  عون  امش و  تبسن  دیاب  ادتبا  رد  ناگدنناوخ  اعبط  مرکشتم . دیدرک ، تکرـش  وگوتفگ 

. دییامرفب نییبت  ار  طابترا  نیا  ادتبا  تسا  نکمم  رگا  تسا . دنتسم  امـش  ياهفرح  یلاعترـضح و  نانخـس  هک  دوش  هداد  ناشن  هک  رظنم  نیا 
ماـقم رتشیب  یفرعم  يارب  هکنیا  زا  منکیم . رکـشت  دـندومرف ، تمحز  لوبق  هک  مرتحم  ناتـسود  یلاـعبانج و  زا  میحّرلا . نمحّرلا  هللا  مسب 

نم هتبلا  منکیم . رکـشت  هدـش ، ماجنا  هک  یحارط  نیا  زا  راکتبا و  نیا  زا  دـیاهداد و  بیترت  ار  ياهماـنهژیو  نینچ  هعماـج ، هب  يربهر  مظعم 
انعم نآ  زا  رتـکچوک  ار  مدوخ  منکب . تبحـص  يربـهر  مظعم  ماـقم  تیـصخش  دروم  رد  مهاوخب  هک  منادیمن  نیا  لـباق  ًاـتقیقح  ار  مدوخ 
هرود زا  هک  هام  هن  تشه  دودـح  ًابیرقت  مدرک ؛ ادـیپ  ار  يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  رد  يراکمه  راختفا  لاس 68  رخاوا  زا  ًابیرقت  نم  منادیم .

، ناشیا دوخ  كرابم  رظن  تیانع و  اب  ناشیا و  رما  هب  هک  مدوب  مایگبلط  ياهراک  سرد و  لوغـشم  مق ، رد  هدنب  تشذگیم . ناشیا  يربهر 
ًابیرقت هرود  زا  مه ، بالقنا  زا  لبق  هتبلا  مشاب . ناشیا  تمدخ  رد  منک و  عورـش  رتفد  رد  ار  يراکمه  هک  دـش  ریقح  نیا  بیـصن  راختفا  نیا 

یتاسلج تمارک و  دجسم  رد  نسح ، ماما  دجسم  رد  ناشیا  ياهینارنخـس  رد  میتشاد . تدارا  میدوب و  دهـشم  رد  ناشیا  تمدخ  یناوجون 
تـسه مدای  یتح  میتشاد . طابترا  ناشیا و  هب  تدارا  یناوجون  ًابیرقت  هرود  نامه  زا  اـم  میدیـسریم . ناشتمدـخ  دنتـشاد ، ناـشلزنم  رد  هک 

هب ناشیا  اب  ام  ییانـشآ  تدارا و  طابترا ، دـندروآیم و  فیرـشت  ام  لزنم  یهاگ  دـندوب و  انـشآ  ام  يوخا  موحرم  ردـپ و  موحرم  اب  ناشیا 
تاطابترا تنواـعم  رد  اـجنیا  هک  دـش  عورـش  نـمهب 68  اـی  دنفـسا  ًاـبیرقت  زا  ناـميراک  طاـبترا  یلو  ددرگیمرب . ًابیرقت 52-53  ياـهلاس 

زونه يربهر ، مظعم  ماقمرتفد  اهلاس  نآ  رد  ریخهن . دـیتشاد ؟ ار  تیلوئـسم  نیمه  تدـم ، نیا  مامت  میتسه - . ناـشیا  تمدـخ  رد  ياهزوح ،
فلتخم ياهتمـسق  رد  تسا . هدمآ  دوجو  هب  رتفد  يارب  راتخاس  نیا  بوچراچ و  نیا  جـیردت  هب  تشادـن . دراد ، نالا  هک  ار  یبوچراچ  نیا 

رد ًاصخـشم  هک  دوشیم  لاس  هدزناش  هدزناپ  ًابیرقت  نالا  درک و  ادـیپ  ار  شدوخ  راـتخاس  تفرگ و  لکـش  ًاـبیرقت  رتفد  اـت  میدرکیم ، راـک 
نارود زا  ًاتدـعاق  بالقنا ، زا  لبق  ياـهلاس  زا  يربهر  مظعم  ماـقم  اـب  هک  ییانـشآ  هب  هجوت  اـب  متـسه . هفیظو  ماـجنا  لوغـشم  شخب ، نیمه 

یگداس و رظن  زا  ناشیا ، یـصخش  یگدنز  رد  دـیتسه ، هیـضق  دـهاش  کیدزن  زا  هک  مه  نالا  دـیراد ، عالطا  مه  ناشیا  يروهمج  تسایر 
هدـش داجیا  يربهر  نامز  رد  يرییغت  ًاعقاو  ایآ  دـینیبیم ؟ ار  یتارییغت  هچ  لئاسم ، يرـس  نیا  لاثما  يدام و  تاـناکما  زا  يرادروخرب  نازیم 

زا یکی  ار . ناشیا  یـصخش  یگدـنز  هلئـسم  یکی  منکیم و  ضرع  ار  اقآ  ترـضح  دوخ  راـتفر  عون  كولـس و  نآ  یکی  نم  هن ؟ اـی  تسا 
نآ درک ، بوذـجم  ار  هدـنب  لاثما  هدـنب و  هک  تسا  اقآ  ترـضح  ياـهدروخرب  نیمه  هدوب و  بلاـج  یلیخ  نم  يارب  لّوا  زا  هک  ییاـهزیچ 
لبق مه  ام  ار  نیا  دننکیم . دروخرب  فّلکت  نودـب  تحار و  یلیخ  یمیمـص ، یلیخ  دارفا ، اب  هک  تسا  يربهر  مظعم  ماقم  یمیمـص  هّیحور 

تـسه مدای  نم  تسا . هدرکن  تهج  نیا  زا  یقرف  چـیه  اقآ . ترـضح  يربهر  هرود  رد  مه  بالقنا و  زا  دـعب  مه  میدوب ، دـهاش  بالقنا  زا 
دهـشم هب  دـیاب  میدوب و  يدهـشم  مه  اـم  دوب و  هزوح  یلیطعت  ماـّیا  موشب . فرـشم  دهـشم  متـساوخیم  مدوب ، هبلط  مق  ای 54 ، ياهلاس 53 

يوخا و هدیدنـسپ  هللاتیآ  زا  تسه  ياهمان  دـیورب ، دهـشم  دـیهاوخیم  رگا  امـش  دـنتفگ  يورم  يداه  خیـش  ياـقآ  نم  يوخا  میتفریم .
. دهـشم مدرب  متفرگ و  ار  همان  نیا  هدنب  دـیهدب . ياهنماخ  ياقآ  ترـضح  هب  دهـشم ، رد  دـیریگب و  ار  همان  نیا  مق  رد  ماما  ترـضح  لیکو 
` هزاغم هک  زور  نآ  يردان  هارراهچ  ادهـش  هارراهچ  رد  مورب . ییاهنت  هک  مدیـشکیم  تلاجخ  مدوب و  هتفرن  ناـشیا  لزنم  ییاـهنت  هب  زونه 

ینالف نم  مدرک  ضرع  مدرک . مالـس  متفر  مدـمآ و  نوریب  هزاغم  زا  دـننکیم . روبع  اجنآ  زا  هک  مدـید  ار  اقآ  ترـضح  دوب ، اـجنآ  ماییاد 
اجنیا ًاـمتح  نوـچ  هدـن ؛ نم  هب  اـجنیا  ار  نیا  هن ، دـندومرف  منک . میدـقت  ناتتمدـخ  هک  دـنداد  هدیدنـسپ  هللاتیآ  ار  ياهماـن  مـق  زا  متـسه و 

ار امـش  دـنیآیم  دـعب  دوشیم . تمحز  تدوخ  يارب  متـسه و  كاواس  نیرومأم  سرریت  رد  لرتنک و  تحت  نم  ًامئاد  دنتـسه و  نیرومأـم 
رهظزادعب ایب . ام  لزنم  هب  رصع  زورما  دننکیم . ّتیذا  ار  امش  دوب ؟ هچ  نآ  ياوتحم  يدروآ ؟ اجک  زا  دوب ؟ هچ  همان  نیا  هک  دننکیم  ّتیذا 

هلاس هدفه  هلاس ، هدزناش  ًابیرقت  ناوج  کی  نم  مدوب . مه  اهنت  مدوب و  هدیسر  ناشیا  تمدخ  نم  هک  دوب  ياهسلج  نیلوا  نآ  ناشلزنم ؛ متفر 
` هّیلّوا دروخرب  نآ  ردق  نیا  دندوب . فورعم  ناشن و  مان و  ياراد  صّخشتم ، هتسجرب ` یناحور  کی  مه  عقوم  نامه  اقآ  ترـضح  مدوب و 
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؟ ربخ هچ  مق  زا  هک  دندرک  تبحص  مداد ، هک  ار  همان  نآ  داد . رارق  ریثأت  تحت  ارم  ًادج  هک  دوب  هناعـضاوتم  مرگ و  یمیمـص و  نم  اب  ناشیا 
ینارنخـس کی  نارهت  رد  مالـسلاهیلع )  ) قداص رفعج  ماما  دروم  رد  نم  : " دـندومرف دـعب  دـینکیم ؟ راک  هچ  دـیوریم ؟ یـسک  هچ  سرد 

نیا سفن  دیهدب . شوگ  ار  نآ  دندومرف : ماهدیدن . ار  نآ  راون  نم  هن ، مدرک  ضرع  دیاهداد "؟ شوگ  امـش  ارم  ینارنخـس  نآ  ایآ  ماهدرک ،
اب مدرک . تیـصخش  ساسحا  ناشیا ، یمیمـص  هناعـضاوتم و  رایـسب  دروخرب  نیا  زا  نم  داد . یتیـصخش  نم  هب  ًاعقاو  ناـشیا ، تبحـص  روج 

دهـشم هک  ناتـسبات  ماّیا  ام  یهاگ  دوب . اهیهاگـشناد  ناوج و  ياههبلط  قوتاپ  بالقنا ، زا  لبق  ناـشیا  لزنم  اذـل  دـندوب ؛ روج  نیمه  همه ،
کی تلاح  دوبن ، مه  اهنیا  ینامهم و  تلاح  ًالـصا  دندوب ، ناشیا  لزنم  رد  رفن  یـس  رفن ، تسیب  ناشیا ، لزنم  میتفریم  میدـشیم ، فرـشم 

ییاریذـپ دـندرکیم و  تسرد  ياچ  اهوجـشناد  اههبلط و  دوخ  دوب . قاتا  رانک  مه  ياچ  طاـسب  کـی  اـجنامه  دوب . یگبلط  گرزب  هرجح 
ثحابم یتدیقع ، ثحابم  دندرکیم . ثحب  اهیهاگشناد  نیا  دندوب . هتـسشن  اهناوج  نیا  نایم  رد  ینیگن  لثم  مه  اقآ  ترـضح  دندرکیم ،

نم ار  اهاضف  روج  نیا  رتمک  دوب . یمیمص  ياضف  یلیخ  دوب . ییابیز  ياضف  کی  دوب . حرطم  ثحابم  همه  هزرابم ، زا  بالقنا ، زا  یـسایس ،
يارب اجنآ  دنیایب و  یفلکت  چـیه  نودـب  دارفا  دـشاب و  زاب  شاهناخ  رد  یـسک  کی  هک  تسا  ریظنیب  شدوخ  عون  رد  میوگب  دـیاب  ماهدـید .

دشاب و اجنآ  مه  هناخبحاص  دننکب و  ییاریذپ  رگیدمه  زا  دـننکب ، تسرد  ياچ  ناشدوخ  دـننکب ، ندوب  هناخبحاص  ساسحا  ناشدوخ 
رفن یـس  تسیب  دیاش  دودـح  ناشیا . لزنم  متفر  نم  ناتـسبات ، کی  رد  تشاد . همادا  تاسلج  نیا  زور  فصن  یهاگ  سرد و ،... تبحص و 

یتشهب دیهـش  دوب . رپ  دندوب و  هتـسشن  قاتا  مامت  رد  دوب ، قاتا  ات  ود  دوبن ، مه  یگرزب  لزنم  دـندوب . ناشلزنم  اههبلط و ...  اهیهاگـشناد و 
رد هزات  هک  دوب  یثحابم  نآ  زا  ًارهاظ  دوب . حرطم  مسیناموا  ثحب  تسه  مدای  اجنآ و  دـندمآ  مه  ناشیا  دـندوب ، هدـمآ  نارهت  زا  ًاـقافتا  مه 

، یتشهب دیهـش  مارتحا  هب  اقآ  ترـضح  هک  دـندرکیم  ثحب  ار  نیا  دوب و  هیـضق  نیا  نوماریپ  باوج  لاؤس و  اجنآ  دوب . هدـش  حرطم  برغ 
هرخالاب هکنیا  روظنم  دوب . بوخ  ابیز و  یمیمص ، رایسب  هسلج  کی  دیهدب . خساپ  امش  دنتفگ  دنتشاذگ و  ناشیا  رایتخا  رد  ار  ثحب  هتـشر 

، هیحور نیا  دشیم . اهیهاگشناد  اههبلط و  اهناوج ، بذج  بجوم  نیمه  هک  دوب  اقآ  ترضح  تیمیمص  نآ  ناشیا ، تایـصوصخ  زا  یکی 
رد ناسنا  ینعی  تسا . هدش  ظفح  ًالماک  میسرب ، ناشیا  تمدخ  هک  میدرک  ادیپ  ار  نیا  قیفوت  رتشیب  ام  هک  مه  اقآ  ترضح  يربهر  هرود  رد 

یهقف و یملع ، هتسجرب  تیعقوم  کی  رد  اقآ  ترـضح  هکنیا  اب  ماهتفگ ، ار  نیا  فلتخم  ياهاج  رد  نم  تسا . تحار  یلیخ  ناشیا  رـضحم 
دروخرب یمیمص  تحار و  ردق  نآ  یلو  دنراد ، فلتخم  تاهج  دنتـسه و  دیلقت  عجرم  دنراد ، هدهعرب  ار  بالقنا  يربهر  دنتـسه ، یـسایس 

ار شبلطم  دـناوتیم  تحار  یلیخ  هکلب  درادـن  ینارگن  هرهلد و  تشحو و  ساسحا  چـیه  دـسریم ، ناشتمدـخ  ناـسنا  یتقو  هک  دـننکیم 
یقرف چیه  عضاوتم ، یمیمص و  هّیحور  نیا  رظن  زا  مسریم ، ناشتمدخ  مه  نالا  مدیـسر ، ناشتمدخ  مه  بالقنا  زا  لبق  هک  نم  دنک . لقتنم 

نیطـسوتم هک  ياهلحم  دنتـشاد  ون  يورـسخ  نابایخ  رد  یلزنم  دهـشم ، رد  ناشیا  هک  میوگب  دیاب  ناشیا  یگدنز  دروم  رد  منیبیمن . ًاتقیقح 
بالقنا زا  دعب  هدمع ، دوبن . رتشیب  اهردق  نیمه  دنتشاد ، رتم  داتشهودص  دودح  هناخ  کی  مه  ناشیا  دنتسشنیم  اجنآ  اهیبهذم ، زا  دهشم 

زا لبق  هب  تبـسن  تیفیک ، رظن  زا  يرییغت  چیه  ناشیا  یگدنز  هک  مینیبیم  ام  دـش و  زاب  یطیارـش  دـش ، زاب  ناشیا  يارب  ییاهاضف  هک  تسا 
، مدرب ناشتمدـخ  ار  یـشرازگ  تقو  کی  منکیم . ضرع  نم  دـندومرف ، لقن  ناـشیا  دوخ  هک  ار  هرطاـخ  ود  یکی  تسا . هتـشادن  بـالقنا ،

هناـخ نآ  يارب  مه  تدـعاسم  کـمک و  يرادـقم  دوب و  هدـیرخ  ياهناـخ  دوـب . هدـش  یـضاق  عـقوم  نآ  هک  ینویناـحور  زا  یکی  هب  عـجار 
هچ هک  دندومرف  ناشیا  دوبن ، زور  نآ  طیارش  هب  تبسن  مه  یتمیقنارگ  هناخ  یلیخ  هکنیا  اب  مداد . ناشیا  تمدخ  ار  یشرازگ  تساوخیم .

تـسیب هکنیا  اب  تسا . لبق  لاس  هدزیـس  هدزاود  ًالثم  لام  هیـضق  نیا  درخب  یناموت  نویلیم  تسیب  ًـالثم  يا  هناـخ  هبلط ، کـی  دراد  یترورض 
دوجوهب نیفرتم  زا  دـیدج  هقبط  کـی  میراد  اـم  دـندومرف  دـعب  دوبن . یناـنچ  نآ  مه  هناـخ  دوبن و  داـیز  یلیخ  مه  عقوم  نآ  ناـموت  نویلیم 
دوشیم تسه و  هک  ییاهتیعقوم  تاناکما و  بالقنا و  رثا  رب  هک  منارگن  نم  دندومرف  دـندرک و  راهظا  ینارگن  کی  اب  ار  نیا  میروآیم .
دندومرف دـعب  متـسه . نیا  نارگن  نم  میروایب . دوجوهب  نویناحور  ام  ار  نیفرتم  زا  دـیدج  هقبط  کی  درک ، يزادـناتسد  ییاهاج  کـی  هب 

ناشیا هک  دوب ؛ ياهچیلاق  یتشپ  قاتا ، روداترود  ًالثم  هک  دـننکیم  فیرعت  دـنیآیم  نایاقآ و  زا  یـضعب  لزنم  دـنوریم  یهاگ  ام  هداوناخ 
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؟ دـشاب یلومعم  یتشپ  کی  دوشیمن  دـشاب !؟ ياهچیلاق  یتشپ  ام  قاتا  رود  ات  رود  الاح  دراد  یترورـض  هچ  منکیم ! بجعت  نم  دـندومرف 
ار نیا  دوشیم  مه  یلومعم  هچراپ  کی  اب  دـنهدن ؛ هیکت  راوید  هب  هک  دـشاب  یتشپ  کی  دـشاب ؟ تمیق  نارگ  دـشاب ؟ ياهچیلاق  دـیاب  ًاـمتح 

دعب دـشاب ؟ يروج  نیا  نامتیعـضو  اههناخ و  اهیگدـنز ، نویناحور ، ام  ًاصوصخم  دراد  یترورـض  هچ  تشاذـگ . قاتا  رانک  درک و  نیمأت 
یلو تسا . هدش  امنخن  رگید  مه  نالا  هک  تسا  هدوب  ممناخ  هیزیهج  وزج  مه  نیا  میرادن ، رتشیب  تفابتسد  شرف  کی  ام  هناخ  رد  دندومرف 

ینیـشام شرف  یتح  میرادـن ، تفابتـسد  شرف  ًالـصا  تسه و  تکوم  ام  هناخ  همه  ّالاو  میتشاد ؛ هگن  هناخ  رد  ار  نیا  تسا ، يراگدای  نوچ 
لخاد رد  رتشیب  هکنیا  يارب  نم  هک  دـندومرف  ناشدوخ  مه  ار  نیا  دـعب  تسا . هدـش  شرف  تکوم  اب  ام  هناخ  ًالک  تسین و  اـم  هناـخ  رد  مه 

یلیخ اههچب  هک  میدوبن  ام  دوب و  اهنیا  دیعبت و  نادنز و  هزرابم و  شاهمه  هک  بالقنا  زا  لبق  نوچ  مشاب  اههچب  رانک  هتشاد و  روضح  هناخ 
لخاد یتقو  هک  دننک  هیهت  ام  يارب  سیورـس  کی  هن  هرفن  ود  لبم  کی  هک  متفگ  رتفد  هب  نم  دـندومرف  دـننکن ، ساسحا  ار  ردـپ  دوبن  الخ 

مه اهراک  هب  تصرف  نآ  رد  مناوتب  ًانمـض  مشاب ، تحار  دریگیم ، درد  میاپ  رمک و  هک  مشاب  لبم  يور  موریم ، یـصخش  یگدنز  هناخ و 
کی دندومرف  دعب  دننک . ساسحا  ار  ردپ  دوجو  اههچب  ات  مشاب  هتشاد  روضح  هناخ  رد  نمض  رد  منک . هعلاطم  ار  اهشرازگ  اههمان و  مسرب ،
دنتفگ هداوناخ  دیتشاذگ ؟ نوریب  ارچ  هک  متفگ  ناشیا  هب  دناهتـشاذگ . نوریب  ار  نآ  ام  هداوناخ  دناهدروآ ، هک  ار  لبم  نیا  مدید  مدمآ  زور 

ار نیا  متفگ  دندومرف  اقآ  ترضح  دیرواین . هناخ  رد  لبم  مه  نالا  هدوب ، یگبلط  ام  یگدنز  نالا  ات  هدوبن ، لبم  ام  هناخ  رد  الاح  ات  اقآ ! هک 
امش دوشیم  ثعاب  نیا  رگا  الاح  بوخ ، یلیخ  دنتفگ  دشاب . رتشیب  هناخ ، رد  مروضح  هک  رتفد ، لوپ  زا  هن  دندرک ، هیهت  مایـصخش  لوپ  زا 

هچ هک  دـندومرف  ناشیا  مینکیم . لمحت  ار  هرفن  ود  لبم  نیا  ام  دـننکب ، ساـسحا  ار  ردـپ  رتشیب  اـههچب  دـشاب ، رتشیب  هناـخ  رد  ناـتروضح 
تـسد لبم  کی  نیا  دـنتفگ  مدرک ، رتفد  ناتـسود  زا  یلاؤس  نم  دـعب  درخب  یناموت  نویلیم  تسیب  ًالثم  يا  هناخ  هبلط ، کی  دراد  یترورض 

اقآ دوخ  هک  دوب  ياهرطاخ  نیا  میدروآ . اقآ  يارب  دندیـشک و  نآ  يور  ياهچراپ  دندرک ، شریمعت  میداد  میدرک ، هیهت  ار  نیا  دوب ، یمود 
ناتـسود زا  یکی  اب  بش  میدوب . هدـنام  رتفد  رد  ام  لالهتـسا  هیـضق  يارب  دوب . كرابم  هام  مایا  نیمه  رگید ، هرطاخ  کـی  دـندرک . فیرعت 
لالهتـسا يارب  میتفگ  دیتسه ؟ رتفد  رد  راطفا -  عقوم  عقوم -  نیا  امـش  روطچ  دـندومرف  اقآ  زامن  زا  دـعب  میتفر . اقآ  ترـضح  زامن  هب  رتفد 

مه فراعت  یلو  میورب ، اقآ  لزنم  راـطفا  يارب  هک  تساوخیم  ناـملد  مه  اـم  اـم . لزنم  میورب  ار  راـطفا  بوخ ، یلیخ  دـندومرف  میاهدـنام .
، دنکیم ییاریذپ  هک  رـصان  جاح  ياقآ  نیا  میتفر . مه  ام  میورب . دییایب  هن ، دندومرف  دناهدرک . هیهت  اذـغ  رتفد  رد  اقآ  هن  میتفگ  میدرکیم .
. دنروایب ار  اذـغ  هک  میدوب  رظتنم  یلو  میدروخ . اولح  مه  رادـقم  کی  رینپ ، نان و  يرادـقم  ام  دروآ . اولح  يزبس و  رینپ و  نان و  يرادـقم 

يرادقم داتفایمن ، ام  مشچ  يوت  ناشمـشچ  ناشیا  میدوب . هتـسشن  اقآ  رانک  ام  نوچ  دنک . ادیپ  همادا  دـیاب  ییاذـغ  اب  تسا و  راطفا  هرخالاب 
نیمه ام  درادن ، همادا  رگا  هک  هن ، ای  دراد  همادا  يزیچ  هک  مداد  تمالع  يروج  کی  نم  دمآیم ، هک  رصان  جاح  ياقآ  نیا  میدوب . رتدازآ 
نامه ام  درادن . همادا  هن ، تفگ  ناشیا  مداد . یتمالع  مینکن . ریس  اهنیا  هب  ار  نامدوخ  بوخ  دراد ، همادا  رگا  میشابن . هنـسرگ  میروخب و  ار 

یلنـسرپ نیمه  يارب  دـندوب  هدرک  تسرد  رتفد  رد  هک  ییاذـغ  ًاعطق  میدـمآیم ، رتفد  رگا  یلو  میدروخ . ار  رینپ  نان و  نامه  اولح و  نان و 
جاح ياقآ  هب  ام  لخاد ، دندرب  فیرشت  اقآ  ترضح  میدرک و  راطفا  هک  دعب  دوب . اقآ  ترضح  ياذغ  زا  رتبرچ  دنتشاد  يراک  تفیـش  هک 

ترـضح هداوناخ  هک  تفگ  ناشیا  دندادیم . ام  هب  یباسح  ياذـغ  کی  میدوب  رتفد  ام  رگا  دوب ؟ يراطفا  هچ  نیا  هک  میدرک  ضرع  رـصان 
ره نامراطفا  بش ، راهچ  هس  نیا  هزادنا  هب  دناهدرک . تسرد  اهاولح  نیا  زا  گرزب  هملباق  کی  نتفر  زا  لبق  دناهدش و  فرـشم  دهـشم  اقآ 

تـشوگبآ مه  رحـس  يارب  تفگ  ناشیا  دـینکیم ؟ راک  هچ  رحـس  متفگ  میروخیم . اولح  رینپ و  نان و  اقآ  ترـضح  اـب  تسا و  اولح  بش 
اقآ ییاذغ  همانرب  نیا  میروخیم . نامدوخ  مه  ار  شاهیقب  میهدیم و  تشوگبآ  اقآ  ترـضح  يارب  هلایپ  کی  هزادنا  هب  مینکیم و  تسرد 

ضرع تارج  هب  مناوتیم  نم  ینعی  تسا . هنادـهاز  ًالماک  یگدـنز  کی  اقآ ، یگدـنز  ًاـعقاو  هک  تسا  ناوارف  ًاـبیرقت  اـههنومن  نیا  زا  دوب .
هون و داماد و  سورع ، دناهدش  رتشیب  دالوا  دادعت  هتبلا  تسا . هدرکن  بالقنا  زا  لبق  اب  یقرف  چـیه  تیفیک ، رظن  زا  ناشیا  یگدـنز  هک  منکب 

ناشیا هک  یتاناکما  نامه  هناخ ، نامه  یگدنز ، نامه  تسا ، هدرکن  یقرف  چیه  یگدنز  تیفیک  اما  تسا  مزال  يرتشیب  ياضف  رادـقم  کی 
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هناخ نآ  دراد ؟ یعـضو  هچ  نالا  دهـشم  هناخ  نآ  تسه - . تیعـضو  نامه  نالا  میدـهاش  ام  دنتـشاد ، دهـشم  رد  بالقنا  زا  لبق  هرود  رد 
هچ منادیمن  الاح  رگید  دنراد . هگن  ار  نآ  دنرخب و  دنورب  دهشم  رد  اقآ  ترضح  ناتـسود  دش  انب  دعب  دندوب . هتخورف  تقو  نآ  ار  دهـشم 

دندربیم فیرـشت  یجراخ  رفـس  هک  يروهمج  تسایر  هرود  رد  دنتـشاد  یلامـش  هرک  هب  يرفـس  اقآ  ترـضح  یتقو  کی  دندرک . شراک 
حالطـصا هب  فرظ  سیورـس  کی  دنهدیم . هیدـه  یجراخ  رفـس  رد  ناشياهنامهم ، هب  اهروشک  روهمج  ياسِور  هک  تسا  مسر  بوخ ،

اقآ مناخ  زاب  مه  ار  نیا  دـندوب . هدروآ  هناخ  هب  مه  ناشیا  دوب . هداد  اـقآ  ترـضح  هب  اـهروشک  نیا  زا  یکی  اـی  هرک  روهمج  سیئر  ینیچ ،
نانچ نآ  تسا و  یلومعم  ینیچ  فرظ  کی  تسین ، مه  هرقن  الط و  تسا . هیدـه  نیا  دـندوب  هدومرف  اقآ  ترـضح  دـندوب . هتـشاذگ  نوریب 

رد مه  ناشيروهمج ، تسایر  هرود  رد  مه  دوشیم ، هداد  ناشیا  هب  هک  ییایادـه  اقآ  ترـضح  هک  میوگب  ار  نیا  تسین . مه  تمیق  نارگ 
ییولبات اقآ ، ترـضح  يایاده  شخب  هدش ، تسرد  ياهزوم  کی  اجنآ  رد  دنهدیم . يوضر  سدق  ناتـسآ  هب  ار  ایاده  همه  يربهر ، هرود 

الط و ای  تمیق  نارگ  فرظ  یلیخ  منکیم  ضرع  هکنیا  اب  دـندوب . هتـشاد  هگن  هناخ ، رد  اقآ  ار  فرظ  نیا  ـالاح  تسا . صخـشم  دراد ، مه 
بوخ نامدوخ  ياهفرظ  نامه  دیآیمنرد ، روج  اهفرظ  نیا  اب  میروخیم ، هک  ییاهاذغ  نیا  ام  دنیوگیم  اقآ  ترضح  مناخ  دوبن . مه  هرقن 
لئاسم نیا  هب  یلیخ  مه  اقآ  ترـضح  هداوناخ  هک  منک  ضرع  مهاوخیم  ار  نیا  میرادـن . مزال  ار  اهنیا  اـم  دورب . دـینک ، در  ار  اـهنیا  تسا ،

ياههچب هدـنب ، ریبعت  هب  ردـق  نیا  ارچ  اهنیا  هک  مدرکیم  رکف  اـقآ  ياـه  هدازاـقآ  درومرد  یتقو  کـی  نم  تسا . مهم  یلیخ  نیا  دـندّیقم و 
ایند و هب  یقلعتیب  دـهز ، یکاپ ، تناید ، دـناهدش . تیبرت  بوخ  یلیخ  تهج ، ره  زا  دـنبوخ ، یلیخ  اقآ  ياههدازاقآ  ًاـعقاو  دنتـسه . یبوخ 

یلیخ هک  یناسک  يارب  تسه . ناشیارب  تاناکما  یلیخ  دنتـسه ، هک  یتیعقوم  نیا  رد  ناشیا  هرخالاب  تاناکما . ایند و  لئاسم  هب  لاـبقا  مدـع 
رتشیب ناشیارب  تاناکما  یلیخ  دنتـسه ، هبتر  نیا  رد  ماقم ، نیا  رد  هک  اهنیا  يارب  تسه . یتاـناکما  هرخـالاب  دنتـسه ، رتنییاـپ  بتارم  یلیخ 
ینعی ناشیا . هداوناخ  مه  اقآ ، دوخ  مه  هک  تسا  نیا  نآ ، تلع  کی  دـننکب . هدافتـسا  تاناکما  نیا  زا  هک  مینیبیمن  ام  ًاـتقیقح  اـّما  تسه .

هتـسکش لاب  کی  رگا  دـنراد . شقن  ود  ره  ردام ، مه  ردـپ ، مه  دـنزرف . تیبرت  شرورپ و  دـشُر و  يارب  دنتـسه  لاب  ود  رداـم ، ردـپ و  نیا 
نامه مینکیم . ساسحا  ًالماک  اقآ  ترـضح  یگدنز  رد  ام  ار  نیا  دشاب و  لاب  ود  ره  دیاب  میتسین ، دهاش  ام  ار  زاورپ  نآ  دشر و  نآ  دشاب ،
دروم رد  مه  ار  نیمه  اـم  دنتـسه ؛ ییاـیند  ياـهرویز  اـیند و  هب  یتبغریب  یـشیالآیب و  یگداـس و  دـهز و  هب  دـیقم  اـقآ  دوخ  هک  يروج 

اهنآ يود  ره  مدرک ، ضرع  نم  هک  ياهنومن  ود  نیا  دنتـسه . روـج  نیمه  ًاـقیقد  مه  ناـشیا  رـسمه  ینعی  مینکیم . ساـسحا  اـقآ  هداوناـخ 
، دنتسه مه  ام  ياههداوناخ  یهاگ  دنربیم ، فیرشت  اقآ  هداوناخ  هک  ییاهینامهم  رد  روج  نیمه  دشیم . اقآ  ترـضح  هداوناخ  هب  طوبرم 
. دنتـسه يرهاظ ، عضو  سابل و  رظن  زا  اهینامهم  نیا  رد  اـهنیرتهداس  وزج  ًاـبیرقت  اـقآ  ترـضح  هداوناـخ  هک  دـننکیم  فیرعت  دـنیآیم 

ممعم هبلط و  رفن ، راهچ  ره  هک  دنراد  رسپ  راهچ  ناشیا  دنلوغـشم ؟ يراک  هچ  هب  اقآ  نادنزرف  دنروج . نیمه  مه  اقآ  ترـضح  ياههدازاقآ 
، میراد تسـشن  مراد ، یـسنُا  مراد . ار  قیفوت  نیا  مسونأم ، اهنیا  اب  نم  دنناوخیم . سرد  مه  بوخ  دـنناوخیم . سرد  مه  ًاتقیقح  دنتـسه و 

يدارفا ییوگ  دننکب . تبحص  لیبق  نیا  زا  ياهزیچ  یتاناکما و  یلوپ ، هب  عجار  اهنیا  هک  ماهدیدن  راب  کی  مینکیم . تبحص  میراد ، هدعگ 
هب یلابقا  چیه  دشاب و  مهارف  تیعقوم  دشاب و  تاناکما  هک  دراد  شزرا  یلیخ  نیا  تسا . یلومعم  درف  کی  مه  ناشردپ  دنتـسه و  یلومعم 
هن مینیبیمن . اـم  یلاـبقا  چـیه  یلو  تسه  تاـناکما  مقر  همه  اـقآ ، ترـضح  دوخ  يارب  تسا . دنمـشزرا  یلیخ  نیا  دوـشن . هداد  ناـشن  نآ 
ای دراد ، دوجو  نادنزرف  یتیریدم  ای  يداصتقا  ياهتیلاعف  ماجنا  يارب  اقآ  ترضح  يوس  زا  يایهن  هنوگچیه  ایآ  ناشهداوناخ ! هن  ناشدوخ ،
رد ناـشاههدازاقآ  ًاـصوصخم  ناشناگتـسب و  هک  دـنرادن  تسود  اـقآ  ترـضح  دوخ  ًاـعطق  دـنرادن ؟ یلیم  نینچ  عقاو  رد  مه  اـههچب  دوـخ 

روج نیا  تروص  ره  هب  الاح  دـنرادن . یلابقا  چـیه  یتبغر و  چـیه  مه  اهنیا  دوخ  دندنـسپیمن . اقآ  ار  نیا  ًاعطق  دنـشاب ، يداصتقا  ياـهراک 
ره يارب  جراخ ، لخاد و  اههورگ ، اههعومجم و  نیرتبالقنادض  یتح  دینیبیم  اذل  دنرادن . اهزیچ  نیا  هب  یلابقا  چـیه  هک  دـناهدش  تیبرت 

ار اـهنآ  مهاوـخیمن  نم  تسا ، غورد  ياـهفرح  تاـعیاش و  مه  اـهنآ  زا  یلیخ  منکیمن ، دـییأت  ار  اـهفرح  نآ  نم  هـتبلا  دـننزب  یفرح  سک 
دننادیم نوچ  دشاب . هدینـشن  دیاش  مه  سک  چـیه  دوش . هتفگ  يزیچ  ماهدینـشن  نم  اههدازاقآ  اقآ و  ترـضح  دروم  رد  یلو  منک  قیدـصت 
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یگدـنز اقآ و  یگدـنز  ردـق  نیا  ینعی  دـنکیمن . رواب  یـسک  مه  ار  ناشرگید  ياهفرح  نآ  دـنکیمن و  رواب  یـسک  دـنیوگب ، ار  نیا  رگا 
نآ یتـح  تقو  چـیه  هک  تسا  زرحم  ًاـبیرقت  ییاـیند  لـئاسم  هـب  ناـشیهجوتیب  ناـشیتبغریب و  ناـشیگداس ، اـقآ  نادـنزرف  هداوناـخ و 
هب تبـسن  هک  ییاهینارگن  تسا و  حرطم  ناشیارب  ثحب  سرد و  لئاسم  نیمه  رتشیب  ناشنادنزرف  دناهدشن . انعم  نیا  ضرعتم  اهبالقنادض ،

يارب اهنآ  هک  نیا  دـنراد . اـقآ  دوخ  هک  تسا  ییاههغدـغد  ناـمه  دـنراد ، رگید  ياـیاضق  هب  تبـسن  بـالط و  یگدـنز  هب  تبـسن  مدرم و 
اهنیا اب  یلیخ  نوچ  مدشیم . علطم  نم  دوب ، رگا  درادن . دوجو  ًالـصا  زادناسپ  لوپ ، لانم ، لام ، یگدنز ، دنـشاب  ياهدنیآ  لابند  ناشدوخ 

تاناکما بالقنا و  رثا  رب  هک  منارگن  نم  دندومرف  دندرک و  راهظا  ینارگن  کی  اب  ار  نیا  ماهدیدن . اهنیا  رد  ًاعقاو  يزیچ  نینچ  نم  مسونأم .
هک ناشجاودزا  لوا  لاس  نامه  اقآ  گرزب  هدازاقآ  یفطـصم  اقآ  درک  يزادناتسد  ییاهاج  کی  هب  دوشیم  تسه و  هک  ییاهتیعقوم  و 

توعد راهان  يارب  زور  کی  ار  ام  دنرجأتسم -  مه  نالا  دندوب -  رجأتسم  دندوب و  هدرک  هراجا  ياهناخ  دنتـسه  مق  مه  نالا  دندوب  مق  هبلط 
یلومعم نادـلگ  کی  مه  ام  دوب . ناشیا  جاودزا  لوا  ياههام  دوب ، هتـشذگن  ناشیا  جاودزا  زا  لاـس  کـی  ناـشیا . لزنم  میتفر  اـم  دـندرک .

ربهر دـنزرف  هناخ  هن  الاح  تسا !؟ دامادهزات  کی  هناخ  هناخ ، نیا  ایآ  هک  مدرک  بجعت  ًاعقاو  نم  میورن . یلاخ  تسد  هک  میتفر  میدـیرخ و 
ات دراد ؛ یقرب  قرز و  کی  هرخالاب  دامادهزات ، هناـخ  کـی  ینعی  تسین . نیا  مه  داـمادهزات  کـی  هناـخ  یّتح  روشک ، لوا  ماـقم  بـالقنا و 

دامادهزات و کی  یلومعم  قرب  قرز و  نامه  ًاعقاو  اهنیا ، هناخ  يوت  نم  تسه . سورع ، هزات  هناخ  دامادهزات و  هناخ  قرب  قرز و  نیا  اهتدم 
رود اهزیچ . نیا  هب  متشاد  تقد  نم  نوچ  راهچ  رد  هس  هن  مه  نآ  ینیشام ، شرف  اتود  یلومعم ، یگدنز  رایسب  مدیدن . ار  سورع  هزات  کی 

يرتم شـش  شرف  ات  ود  ار  هناخ  لاوحا  عاـضوا و  مدرکیم  دـصر  متـسناوتیم ، هک  اـجنآ  اـت  دوب و  مساوح  مدرکیم . هاـگن  ار  مدوخ  رب  و 
رد یبوخ  هداـس و  یگدـنز  یقرب ! قرز و  هن  یناـملبم ، هن  یلومعم ، يربا  یتـشپ  اـت  هس  ود  دوـب و  تکوـم  مه  هناـخ  رود  دـندوب ، هتخادـنا 
رد يدایز  یلام  لـئاسم  اـعبط  دـیلقت ، عجرم  مه  دـنربهر و  مه  يربهر  مظعم  ماـقم  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  میراد . غارـس  ناـشیا  ياـههدازاقآ 
ای لاملاتیب  ظفح  يارب  اقآ  ياهتیـساسح  زا  هک  دـیراد  غارـس  ار  یقیداصم  رگا  یعرـش . تاهوجو  هلمج  زا  دراد  دوجو  ناـشیا  نوماریپ 
هک مراد  عالطا  نم  هک  ردق  نآ  ینعی  ًاتدمع  ناشیا  یگدنز  هرادا  دییامرف . نایب  مدرم  يارب  دنراد ، تیاکح  تاهوجو  ندـش  هنیزه  تسرد 

هللاناوضر  ) مه ماما  يارب  دیآیم . تاروذن  دنهدیم . ماجنا  اقآ  ترـضح  دروم  رد  مدرم  هک  تسا  یتاروذن  زا  رتشیب  تسا  قیقد  يدـح  ات 
ناشیگدنز اقآ ، هک  دننکیم  اقآ  یـصخش  رذـن  هک  دـیآیم  دایز  تاروذـن  مه  اقآ  ترـضح  يارب  تفریم . تاروذـن  یلیخ  هیلع ) یلاعت 

ًاتدمع دننکیمن . هدافتسا  چیه  ًالصا  هک  تاهوجو  زا  دننکیمن . هدافتـسا  رتفد  زا  لاملاتیب و  زا  دوشیم و  هرادا  تاروذن  نیمه  زا  ًاتدمع 
رتفد رد  اههدازاقآ  هن ، دننکیمن ؟ تفایرد  یقوقح  دـنراد ، تیلوئـسم  دـننکیم و  راک  مه  رتفد  رد  هک  ییاههدازاقآ  تسا . تاروذـن  نیمه 

ضّحمم دنتسین . لوغشم  مه  ییاج  دنرادن . یتیلوئـسم  اههدازاقآ  زا  مادک  چیه  ّالاو  دنراد  يراکمه  راثآ  رـشن  رد  طقف  دنرادن . یتیلوئـسم 
اقآ دوخ  دـناهدرک . تفرـشیپ  بوخ  یلیخ  تسا . بوخ  یلیخ  ناشـسرد  مه  ًافاصنا  دـنناوخیم و  سرد  دنتـسه . یگبلط  راـک  سرد و  رد 
هب هک  ییایاده  اقآ  ترضح  دننکیم . سیردت  مق  رد  هیافک  بساکم و  ناشیا  دننکیم . سیردت  مق  رد  ار  هیلاع  حوطس  نالا  هک  یفطـصم 
الاح نم  دنهدیم . يوضر  سدق  ناتسآ  هب  ار  ایاده  همه  يربهر ، هرود  رد  مه  ناشيروهمج ، تسایر  هرود  رد  مه  دوشیم ،  هداد  ناشیا 

نآ رد  هرخالاب  اهامیپاوه ، ییاریذـپ  بوخ ، میدـشیم . فرـشم  دهـشم  میدوب ، ناشتمدـخ  رد  امیپاوه  اب  راب  کی  منکب . ضرع  هرطاخ  ود 
هویم رادقم  کی  تسا . یلومعم  ياهامیپاوه  زا  رتلّصفم  يرادـقم  ناشییاریذـپ  نالؤسم ، صاخ  ياهامیپاوه  هدـش ، هتـشون  هک  یلکتورپ 

ترـضح يارب  میدوب ، امیپاوه  رد  راب  کی  ام  دنراذگیم . مه  ینیریـش  رادقم  کی  دنراذگیم . مه  لیجآ  رـصتخم  کی  دنراذگیم . مه 
ناتسود زا  یکی  تمدخ  رد  دندوب  هتشاذگ  ار  اهزیچ  نیا  ینیـس ، لخاد  هک  دوب  ییاهینیـس  نامه  دنتـشاذگ -  مه  ام  يولج  دندروآ ، اقآ 
فرصم امش  متـشاذگ ، رانک  مدوخ  زا  ار  نیا  لوپ  نم  هک  دندومرف  دعب  مک . یلیخ  مه  اقآ  دوخ  دنروخیمن . ناشیا  میدید  میدوب  مه  رتفد 

. دشاب يربرفاسم  يامیپاوه  ییاریذپ  لثم  مه ، ام  يامیپاوه  ییاریذپ  هک  دندومرف  اقآ  ترـضح  رگید  مه  نآ  زا  دعب  دیـشابن . نارگن  دینک ،
ياـمیپاوه ییاریذـپ  ناـمه  زا  رتمک  ییاریذـپ  میتسه ، ناشتمدـخ  رد  اهناتـسا  ياهرفـس  رد  یهاـگ  نـالا  دـشاب . هفاـضا  يزیچ  چـیه  دـیابن 
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اقآ ترضح  دنتفگ  رتفد  ناتـسود  زا  یکی  لبق ، يدنچ  نیمه  دندّیقم . ناشیا  رظن  نیا  زا  تسین . نآ  رد  رتشیب  يزیچ  چیه  تسا . يربرفاسم 
يارب دیراذگب . رتفد  ياهلوپ  وزج  تسه . مدوخ  یـصخش  لوپ  زا  دـیهدب . رارق  رتفد  ياهلوپ  وزج  ار  نیا  دـندومرف  دـنداد و  ار  يدایز  غلبم 

همه رگید  اقآ  ییاریذپ  ًاعون  مینکیم  هدافتسا  هک  لاملاتیب  تاناکما  زا  یهاگ  ینفلت و  یهاگ  مینکیم ، تاناکما  زا  ام  هک  ییاههدافتـسا 
، رتفد نیمه  رد  میدوب  توعد  مه  ام  دنتشاد ، هک  یـسورع  مسارم  ناشیا  ياههدازاقآ  شروخ . مقر  کی  اذغ ، مقر  کی  تسا ، فورعم  اج 
رد تسا . هدوبن  لصفم  رالات و  رد  مادـک  چـیه  ناشیا ، مسارم  اهيرتفد  نیمه  مه  رفن  دـنچ  ناشناگتـسب و  دـندرک ، توعد  ار  يرفن  دـنچ 
ات راـهچ  هس  نیا  هدوب ، يروج  نیمه  شاهشیمه  یناـمهم  تاـسلج  نیمه  زا  یکی  تسه  مداـی  تسا . هدوب  رتـفد  ياـهقاتا  اـت  هس  ود  نیمه 

دننیچب سید  هکنیا  هن  مه  نآ  رایخ . بیـس و  ًالثم  مقر . ود  مه  نآ  لصف ، هویم  نامه  هویم ، میدرک  تکرـش  ام  دنتـشاد ، هک  ییاهیـسورع 
سلجم زا  رتشیب  نارهت ، ياهمتخ  سلجم  نیا  تفگ  میدوب . رتفد  ناتـسود  زا  یکی  اـب  بیـس . هناد  کـی  راـیخ و  کـی  باقـشب ، يوت  هکلب 

رود دـنربیم  دـنروآیم . مـه  اوـلح  دـنروآیم . مـه  يزیچ  ینیریـش ، کـی  زاـب  اـهنآ  دـننکیم . ییاریذـپ  اـقآ  ترـضح  نارـسپ  یـسورع 
کی بیـس ، کی  یکرامناد و  ینیریـش  کی  نیمه  هک  مه  ینیریـش  تسین ، مه  اولح  اجنیا  دنراذگیم . هویم  مقر  هس  ود  زاب  دـننادرگیم .

، رفن ود  یتح  یصوصخ ، ياهینامهم  هچ  یمومع ، تاسلج  هچ  ناشیا ، هرفـس  رـس  مدیدن  نم  تقو  چیه  دروخ ! دوشیمن  مه  رتشیب  رایخ .
بش کی  دنشاب . هتشادن  دنـشاب ، هتـشاد  نامهم  تسا . يرـضاح  هک  اهبـش  دشاب . ناشیا  هرفـس  رـس  شروخ  مقر  ود  هک  مدیدن  نم  رفن ، هس 

نان و دندوب . اقآ  نامهم  مه  هیئاضق  هوق  سیئر  يدورهاش ، یمـشاه  ياقآ  دندوب ، هتخادنا  هرفـس  میدوب . اقآ  ترـضح  تمدـخ  تسه  مدای 
رد هصالخ ، تسا . هداس  یلیخ  کبـس و  یلیخ  ياذغ  کی  ناشبـش  همانرب  نیمه . طقف  قیقر ، یلیخ  پوس  مه  رـصتخم  کی  يزبس ، رینپ و 

ناشیا لزنم  رد  ای  هینیسح ، رد  یمومع  تاسلج  هچ  میتشاد ، یتداعـس  میدوب و  ناشیا  اب  هرفـسمه  میدرک ، ادیپ  یقیفوت  ناشیا  ياهینامهم 
رد یبلاطم  الاح  ایاضق . روج  نیا  هب  دـندّیقم  ناشیا  ماهدـیدن و  مقر  ود  الاح  ات  ًاعقاو  نم  شروخ . مقر  کی  اذـغ ، مقر  کی  رگید ، ياج  ای 

. تسا یباب  کی  شدوخ  ًاعقاو  مه  تیعجرم  ثحب  دـننکیمن . هدافتـسا  چـیه  تاهوجو  زا  اقآ  هک  منک  ضرع  تاهوجو  تیعجرم و  دروم 
ترـضح هک  منک  ضرع  لماک  نانیمطا  اب  دوجو ، مامت  اب  مناوتیم  منکیم ، هفیظو  ماجنا  رتشیب  هزوح  نیا  رد  مه  يراـک  رظن  زا  نم  نوچ 

هللاناوضر  ) ماما تلحر  درگلاس  ماّیا  لاسما ، نویزیولت  رد  هک  روج  نامه  دـنرادن . لئاسم  روج  نیا  تیعجرم و  هلئـسم  هب  یتبغر  چـیه  اقآ 
دنداد ناشن  هک  ییاهنیا  ناشيربهر و  هب  تبـسن  اقآ  دوخ  يریگعضوم  ناگربخ و  سلجم  داد . ناشن  یبوخ  همانرب  نویزیولت  هیلع ،) یلاـعت 
يروج نامه  میوگب  مناوتیم  ار  نیا  نم  میدوب . هدـیدن  ار  نآ  ملیف  یلو  میدوب  هدینـش  ام  هتبلا  دوب . یندـید  بلاج و  یلیخ  اـم  مدرم  يارب 

رد دـش ، لـیمحت  ناـشیا  رب  دـندرکیمن و  لوبق  دـندرکیم و  فاکنتـسا  هکلب  دنتـشادن ، یتـبغر  چـیه  يربـهر  دروم  رد  اـقآ  ترـضح  هک 
رد ام  مه  تقو  ره  ماهدیدن . تیعجرم  هیـضق  هب  تبـسن  اقآ  هیحان  زا  یلابقتـسا  چـیه  یتبغر و  چـیه  نم  تسا . روج  نیا  ًاعقاو  مه  تیعجرم 

يارب مینک  تبحـص  ناشیا  اب  ام  هک  دـندادن  هار  یلیخ  دـندرکن . لابقتـسا  میتفرگن و  ناشیا  زا  یباوج  میدرک ، تبحـص  ناشیا  اب  هزوح  نیا 
. دنـشاب عجارم  رگید  نیدلقم  ردص  رد  روشک ، لخاد  رد  ًابیرقت  ناشیا  نیدلقم  دـیاش  میراد ، ام  هک  يدروآرب  ساسارب  نالا  هکنیا  اب  هلاسر 

مه تقو  ره  دنهدب و  هلاسر  هک  مینک  یـضار  ار  ناشیا  میاهتـسناوتن  ام  زونه  اما  دننکیم  دیلقت  اقآ  ترـضح  زا  تیعمج  رتشیب  دـیاش  ینعی 
زا میتسه ، راشف  تحت  ًاعقاو  دنداد . عاجرا  يرگید  ياههار  هب  ار  ام  دندرک و  یلاخ  هیضق  نیا  راب  زا  هناش  یلکـش  کی  هب  میدرک ، تبحص 

ار اقآ  مه  یسک  دنتفریذپ . ار  اقآ  هرخالاب  دنتسه . دّلقم  دنهاوخیم ، ار  یعرـش  لئاسم  دنهاوخیم ، هلاسر  میتسه . لاؤس  دروم  مدرم  فرط 
. دننکیمن لابقتـسا  دـننکیمن . زاب  ار  هار  اقآ  میدـید  یلو  مینک . زاب  ار  هار  دـیاب  بوخ ، دـناهدرک . باختنا  ناشدوخ  تسا ، هدرکن  لیمحت 

دنتفرگ مق  رد  یمتخ  سلجم  اـقآ  ترـضح  دـندرک ، توف  هک  یناـگیاپلگ  یمظعلا  هللاتیآ  موـحرم  يارب  منکب . ضرع  مه  ار  هرطاـخ  نیا 
ناشیا تبحص  زا  یـشخب  دنتفر . ربنم  نایاقآ  زا  یکی  اجنآ  يرهطم  دیهـش  یلاع  هسردم  نارهت  رد  مه  یمتخ  سلجم  کی  مظعا و  دجـسم 

اج ار  اقآ  تیعجرم  یناـگیاپلگ ، یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  توف  زا  دـعب  اـضف ، نآ  رد  تساوخ  ناـشیا  هرخـالاب  دوب . اـقآ  تیعجرم  هب  عجار 
هکنیا رطاخ  هب  دناهدش ، تحاران  ًاتقیقح  اقآ  مدیمهف  هک  تفر ! ناشیا  يدـب  ربنم  بجع  هک  دـندومرف  اقآ  نوریب ، میدـمآ  هک  دـعب  دزادـنیب .
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، دنـسانشیم هلاسر  هب  ار  تیعجرم  روشک ، زا  جراخ  رد  هرخالاب  تفگ : ام  هب  نایاقآ  زا  یکی  تقو  کی  تسا .  هدـش  تبحـص  يروج  نیا 
، دشاب هتشادن  هلاسر  رگا  دشاب ، ّالم  مه  ردقچ  ره  عجرم ، دنسانشیم . هلاسر  هب  ار  عجرم  یبرع ، ياهروشک  سرافجیلخ و  ياهروشک  ًالثم 
هب ام  دنهدیم . مه  یبوخ  تاهوجو  دنتـسه و  اقآ  دّلقم  سرافجیلخ ، ياهروشک  نایعیـش  زا  يرایـسب  نالا  دنریذپب و  دنناوتیمن  ار  وا  اهنیا 
نم دـنهدب . هلاسر  هک  مینک  کیرحت  ار  اقآ  ترـضح  يروج  کی  ناـمدوخ ، دودـحم  مهف  كرد و  ناـمه  يور  میتساوخ  ناـمدوخ  معز 

هلاسر رگا  دنهدیم ، مه  یبوخ  تاهوجو  اهنیا  دنتسه و  سرافجیلخ  ياهروشک  نایعیش  نیا  زا  امش ، نیدلقم  زا  يرایسب  هک  مدرک  ضرع 
یگدنز هک  منکب  ضرع  تارج  هب  دنهدیمن . رگید  مه  تاهوجو  دننکیم ، هعجارم  يرگید  سک  هب  دـندرگیمرب ، امـش  زا  اهنیا  دـیهدن ،

کی هب  دـنهدیم  دـنهدن . تاهوجو  بوخ ، هک  دـندومرف  اقآ  ترـضح  تسا  هدرکن  بالقنا  زا  لـبق  اـب  یقرف  چـیه  تیفیک ، رظن  زا  ناـشیا 
. دوشب ماجنا  ام  تسد  هب  تاریخ  همه  تسا  انب  رگم  دـهدیم . رارق  اههبلط  راـیتخا  رد  دـهدیم و  هیرهـش  مه  رگید  عجرم  نآ  رگید . عجرم 

اههبلط نیا  قح  تسا . اههبلط  ِلام  نیا  تسین . هک  نم  يارب  دوریمن . هک  نم  بیج  يوت  تاهوجو  نیا  دـنهدب . ماجنا  تاریخ  مه  نارگید 
زا ریخ  ياهراک  همه  تسانب  رگم  اههبلط . هب  دهدیم  مه  وا  دنهدیم . رگید  عجرم  کی  هب  دنهدیم . رگید  یکی  هب  دنهدن ، هدـنب  هب  تسا .

اههبلط جرخ  مه  ًاتدمع  دناهدرکن و  هدافتـسا  اقآ  ترـضح  تقو  چیه  مدرک  ضرع  هک  تاهوجو  نیمه  هب  عجار  ای  دوشب ! ماجنا  نم  قیرط 
اههبلط یتشیعم  عضو  ًاعقاو  هک  میوگب  ار  نیا  دیرادن . هگن  دیهدب ، دیراد ، ردقچ  ره  تقو  ره  هک  دندومرف  اهراب  دوشیم ، اههبلط  هیرهش  و 

یط ار  هزوح  تاناحتما  لحارم  همه  دراد و  هچب  دراد ، نز  دـنکیم  یط  دراد  ار  هزوح  یلاـع  بتارم  هک  هبلط  کـی  هیرهـش  تسین . بوخ 
زا رتنییاپ  هکلب  دنکیمن ، زواجت  ناموت  هاجنپودص  زا  اهناتسا  اهناتسرهش و  رد  تسا و  ناموت  داتشهوتسیود  رثکادح  مق ، رد  تسا  هدرک 

، دننیبیم دنتسه ، یناحور  هک  ار  نیلوئسم  زا  یضعب  ام ، مدرم  زا  یـضعب  دننادب . مدرم  دهاوخیم  ملد  نم  ار  اهنیا  تسا . ناموت  هاجنپودص 
قوـقح هب  طوـبرم  دراد ، يدـمآرد  رگا  تسا ، لوئـسم  ـالاح  هک  یـسک  نآ  هن ، دنتـسه . يروـج  نیا  نویناـحور  هـمه  دـننکیم  رکف  دـعب 

رگم ام  نویناحور  زا  دصرد  دنچ  درادن . شایگبلط  هب  یطبر  تسا و  شتیریدم  راک و  نآ  تیلوئسم و  نآ  قوقح  نیا  تسین ، شایگبلط 
. دنریگیم یقوقح  دنتسه ، لغاش  هک  اهنیا  بوخ  دنتسه . لغاش  دصرد  مین  زا  رتمک  یلیخ  دنتسین ، لغاش  مه  دصرد  کی  دنتـسه ؟ لغاش 
هب یهاگ  هتبلا  درادـن . یگبلط  سابل  هب  یطبر  نیا  دـنریگیم . قوقح  دـنلغاش و  هک  مدرم  هیقب  لثم  تسا ، شلغـش  تیریدـم و  قوقح  نیا 

ار همه  زاب  مه  نآ  هک  دـنراد  مه  یتاقیقحت  راک  یگدنـسیون و  راک  ای  غیلبت ، ربنم و  اهنیا ، مرحم و  هام  ای  ناضمر ، كرابم  هاـم  ياهتبـسانم 
رد مق و  رد  ناموت  داتـشهوتسیود  قوقح  نیمه  اـب  اـم  نویناـحور  زا  یمین  زا  شیب  هک  مینک  ضرع  میناوتیم  اـم  ینعی  دوشیمن . لـماش 

نویناحور هک  دنرادن  عالطا  مه  ام  مدرم  دنراد و  يرابفسا  تیعـضو  رایـسب  ًاعقاو  دننکیم ! یگدنز  ناموت ، هاجنپودص  زا  رتمک  اهناتـسا 
اقآ تمدخ  تقو  ره  ام  دنرادن . يرگید  تیلوئـسم  چیه  یگبلط  ثحب  سرد و  زج  يربهر  مظعم  ماقم  نادـنزرف  دنتـسه . یتیعـضو  هچ  رد 

يارب تسین . تاهوجو  ریغ  زا  تسا و  تاهوجو  زا  طقف  مه  ناشیا  هیرهـش  نوچ  مینکب . هفاضا  يرادـقم  ار  هیرهـش  اقآ ! هک  میدرک  حرطم 
ار هیرهـش  تخادرپ  اقآ ، ترـضح  هک  یلوا  زور  نامه  زا  هن ، دـنهدیم ، اههبلط  هب  ار  رگید  ياهلوپ  ًالثم  اقآ  هک  تسه  ماهبا  نیا  اهیـضعب 

ادخ فطل  هب  دنهدب ، ار  هیرهـش  دنتـساوخیم  هک  يزور  ات  یلو  دمآیم  مه  مک  لیاوا ، نآ  یهاگ  تساهدوب . تاهوجو  زا  دندرک ، عورش 
دوب و کیدزن  هام  لوا  ینعی  دوب  هام  رخآ  کیدزن  ًابیرقت  تقو  کی  لوا ، لاس  نامه  تسه  مدای  دیسریم . تاهوجو  نامز ، ماما  تیانع  و 

ناتتاهوجو رتفد  هب  ام  هک  دننکیم  ضرع  اقآ  تمدخ  يرویغ  ياقآ  نایاقآ  زا  یکی  دوب . هدیسرن  زاین  دروم  ّدح  هب  لوپ  دنهدب . هیرهش  دیاب 
ار ینامه  ام  میرادن . ضرق  ام  هن ، دندومرف : اقآ  دینادرگرب . ام  هب  دیتشاد ، هک  دعب  دوشب ، هداد  لماک  هیرهش  هک  میهدیم  ضرق  رادقم  کی 

ًاعقاو مینکیمن . ضرق  ام  میهدیم . هیرهش  رتشیب  دمآ ، دایز  رگا  میهدیم . هیرهش  رتمک  بوخ  دمآ ، مک  رگا  میهدیم . هیرهـش  میراد ، هک 
ریغ لوپ  چـیه  تسا . تاهوجو  زا  شاهمه  میهدیم ، هیرهـش  هچ  ره  ام  نالا  دـناهدرکن . ضرق  تقو  چـیه  اـقآ  دوب . روج  نیمه  مه  هشیمه 

یبوخ هب  هک  تسا  ییاهاج  زا  یکی  ًاعقاو  نیا  میدرواین و  مک  هیرهش ، يارب  تقو  چیه  الاح  ات  ام  هللادمحب  تسین . ام  هیرهـش  رد  تاهوجو 
. مینادیم ناشیا  زابرس  ار  نامدوخ  همه  ام  دنتسه و  اههزوح  بحاص  ناشیا  هرخالاب  میاهدید . ار  هیلع ) هللامالس   ) رصعیلو ترضح  تیانع 
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جراخ سرد  بترم  تروص  هب  اقآ  نالا  ایآ  منکیم . حرطم  اـقآ  ترـضح  جراـخ  سرد  هب  عجار  یعرف  لاؤس  کـی  امـش ، ثحب  نیا  يور 
. دش مامت  هللادمحب  دندرک . عورـش  ار  داهج  باتک  لوا  دندرک . عورـش  ار  جراخ  سرد  لاس 69 ، زا  اقآ  ترـضح  هلب ، دنراد ؟ ار  ناشدوخ 

هـس ياهتفه  دنراد . ار  همرحم  بساکم  ثحب  هک  تسا  لاس  راهچ  نالا  دش و  مامت  شاهدمع  مه  صاصق  دندرک . عورـش  ار  صاصق  ثحب 
ثحب میناوتب  هللاءاشنا  هک  مینکیم  هداـمآ  ار  صاـصق  باـتک  میراد  اـم  تسا . ياهدافتـسا  لـباق  بوخ و  راـبرپ و  سرد  مه  ًاـفاصنا  زور ،

تایرظن هرخالاب  هلب ، دنراد ؟ يدیدج  تایرظن  باب ، نیا  رد  میهدب . رارق  نویناحور  املع و  اه و  هزوح  رایتخا  رد  مینک و  پاچ  ار  صاصق 
پاچ هللاءاشنا  هک  تسا  اقآ  یملع  یهقف و  باتک  کـی  تروص ، ره  هب  هک  تسه  صاـصق  باـتک  رد  يدـیدج  ياواـتف  دـنراد و  دـیدج 
هویـش رد  سوسحم  یتواـفت  هک  میاهدینـش  مینکیم . رـشتنم  مینکیم و  شپاـچ  دوشب ، ماـمت  هللاءاـشنا  هک  مه  همرحم  بساـکم  دوـشیم .

تروص هب  زین  قیقد و  یلیخ  ياهيدنبهتـسد  يروحمعوضوم و  نآ  دراد و  دوجو  رگید  ياملع  عجارم و  زا  یلیخ  تبـسن  هب  اـقآ  سیردـت 
مه دروم  نیا  رد  رگا  دـنهدیم . ناـشن  دوـخ  زا  هزوـح  نیا  رد  هک  تسا  يايدـنمناوت  لاـجر و  ملع  عوـضوم  رد  اـقآ  تیـساسح  صاـخ ،
زا یکی  تسا . مهم  یلیخ  نایب ، تساقآ . دوخ  نایب  یکی  دراد . یفلتخم  ياهیگژیو  اقآ  سرد  دینیبب ، دییامرفب . دیراد ، يرظن  تاعالطا و 

اسر و ناور و  رایـسب  نایب  هدرک ، تیانع  ناشیا  هب  دـنوادخ  هک  يرگید  تمعن  نارازه  اهدـص و  اـههد ، راـنک  رد  دـنوادخ  هژیو  ياـهتمعن 
رثؤم مهم و  رایسب  درگاش ، هدنونـش و  بطاخم و  يارب  یملع ، ثحابم  رد  ًاصوصخ  بلطم و  میهفت  رد  نایب و  رد  نیا  تسا . ناشیا  ياویش 

خ  / مج ماج  : عبنم تسا . ابیز  رایسب  ناشیا  يوس  زا  مه  بلاطم  يدنبهتسد  تسا .

(2  ) ياهنماخ هللاتیآ  یگدنز  ياههتفگان 

ناشيرایسب دنشاب ؟ هتشاد  دیاب  ییاهیگژیو  هچ  اقآ  ترضح  سرد  رد  تکرش  يارب  اههبلط  يورم  نیملسملا  مالـسالا و  تجح  اب  هبحاصم 
اب تاقوا  یهاگ  اقآ . سرد  دنیآیم  دنتسه و  ییّالم  ياههبلط  دناهدید ، ار  نارگید  ياهسرد  هک  دنتسه  بوخ  ياههبلط  لضاف و  ياههبلط 

یملع هدافتسا  ًاعقاو  نوچ  ام  دنیوگیم  یلو  دندهتجم  ًاعقاو  ناشیاهیضعب  مینکیم . هدافتـسا  ًاتقیقح  ام  دنیوگیم  مینکیم ، تبحـص  اهنآ 
یلاجر و ثحابم  یهقف ، لئاسم  رد  عّبتت  فلتخم ، لاوقا  دننکیم ، هعلاطم  دـنراذگیم ، تقو  مه  اقآ  ترـضح  مییآیم . سرد  هب  مینکیم ،

ناشیا یسایس  تیعضو  يربهر و  طیارش  عاعـشلاتحت  يرادقم  ناشیا ، یملع  تاهج  نیا  ًافاصنا  دنطلـسم . بوخ  ار  اهنیا  یلوصا ، ثحابم 
يرئاح یـضترم  خیـش  اقآ  ياـقآ  موحرم  سرد  مق  رد  ناـشیا  تسا . ياهتـسجرب  تاـهج  مه  ناـشیا  یملع  تاـهج  ّـالا  تسا و  هتفرگ  رارق 
ناشیا دندرکیم . تکرـش  ینالیم  هللاتیآ  موحرم  سرد  رد  دهـشم ، رد  دندرکیم و  تکرـش  ماما ، موحرم  سرد  رد  نینچمه  دـنتفریم ،

زا يرئاح  یضترم  خیـش  اقآ  ياقآ  سرد  متفریم . يرئاح  یـضترم  خیـش  اقآ  ياقآ  سرد  نم  دندومرفیم  دندرکیم و  فیرعت  تقو  کی 
هیقب ناشیا و  مدوب و  مدوخ  متفر ، نم  تقو  کی  دندومرف  اقآ  ترضح  تفریمن . ناشیا  سرد  یسک  ره  دوب . هزوح  تخـس  ياهـسرد  نآ 
اذـل هدوبن ؛ ییاسر  نایب  یلیخ  مه  شناـیب  دـندرکیمن . كرد  اـهیلیخ  هدوب و  قیمع  یلیخ  مه  ناشـسرد  نوچ  دـندوب ؛ هدـماین  اـهدرگاش 

نم هب  يرئاح  ياقآ  زور  کی  دـندومرف  اـقآ  ترـضح  دـعب  دوب . هزوح  یـسرد  بلطمرپ  تیفیکرپ و  رایـسب  ياهـسرد  نآ  زا  ناـشیا  سرد 
امـش رد  هک  يدادعتـسا  نیا  اب  نم  هدوبن  رتشیب  ناشلاس  هس  ودوتسیب  اقآ  ترـضح  دـیاش  عقوم  نآ  اـقآ ! یلع  دّیـس  اـقآ  ياـقآ  هک  دـنتفگ 

نآ يرئاح  یضترم  خیش  اقآ  ياقآ  نابز  زا  نایب  نیا  ناسارخ . هّطخ  هتـسجرب  ملاع  لقادح  ای  دیوشیم ، دیلقت  عجرم  کی  ای  امـش  مینیبیم ،
ییاهتیلاعف رگید  یعامتجا و  ياهتیلاعف  همانرب و  هزرابم و  رانک  رد  دـندوب ، هک  مه  دهـشم  هزوح  رد  ناشیا  تسا . مهم  یلیخ  هتـسجرب  ملاع 

هک نم  هّتبلا  دهـشم  رد  اقآ  ترـضح  مه  عقوم  نامه  تسا . بلاج  یلیخ  نیا  دـنتفرگن . هلـصاف  تقو  چـیه  یملع  ياـهراک  زا  دنتـشاد ، هک 
فورعم ياهسرد  زا  ناشیا  سرد  دنتشاد و  هیافک  سرد  بساکم و  لئاسر و  سرد  دوبن  ّدح  نآ  رد  زونه  مّنـس  نوچ  مدرکیمن ، تکرش 

سرد هیافک و  سرد  دهشم ، هزوح  رد  هک  دوب  ناشلاس  جنپویس  یس  دودح  دیاش  اقآ ، ترضح  عقوم  نآ  دوب . دهـشم  هیملع  هزوح  مانب  و 
رایسب شوه  ياراد  اقآ  ترضح  تسا . ناشلاس  داتفه  نالا  یگلاس . جنپویس  نس  رد  مه  نآ  دوب ، هزوح  مانب  ياهسرد  زا  ناشیا ، بساکم 
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. تسا ینغ  هدافتسا و  لباق  ًالماک  ناشیا  یملع  ثحب  اذل  تسا . هتـساوخ  روج  نیا  دنوادخ  تسا . يوق  رایـسب  هظفاح  دادعتـسا و  راشرس و 

. دننک لاکـشا  سرد  رـس  اهدرگاش  دنهدیم  هزاجا  دراد ، ناشیا  سرد  هک  یتایـصوصخ  زا  یکی  دش . دنهاوخ  پاچ  سورد  نیا  هللاءاشنا 

. تسا یگرزب  زایتما  کی  نیا  دـنکیم . هثحاـبم  لاؤس و  لاکـشا ، داتـسا  يولج  درگاـش ، هک  تسا  هزوح  ياهـسرد  تازاـیتما  زا  یکی  نیا 
شنهذ هب  یلاؤس  یلاکشا ، یـسک  رگا  هک  تسا  ياهزوح  یگبلط و  ياضف  ردق  نآ  مه  اضف  دنهدیم ، هزاجا  سرد ، رـس  مه  اقآ  ترـضح 

یلیخ نیا  دنهدیم ، هزاجا  همه  هب  مه  اقآ  ترـضح  دنک . حرطم  ار  اهنآ  دناوتب  تحار  دـنکن و  تهبُا  سرت و  ینارگن و  ساسحا  دـیآیم ،
تبحـص هک  دـنهدیم  هزاجا  مه  نامه  هب  اـقآ  تسین ، قیمع  مه  یلیخ  ناـشیاهلاؤس  اـی  تالاکـشا  اهیـضعب  یّتح  تسا ؛ بلاـج  نم  يارب 

یلاکـشا لاؤس و  دوشیم  صخـشم  ات  دنهدن  یخـساپ  يدراوم  رد  تسا  نکمم  هتبلا  دنیآیمن . شفرح  طسو  دننکیمن ، شریقحت  دـنکب .
کی دـنیامرفیم ، يزیچ  اقآ  ترـضح  دوشیم . هثحابم  هرظانم و  هب  لیدـبت  سرد  تاسلج  یهاگ  تسا . هدوبن  ياهناملاع  فرح  هدرک ، هک 

ار نیمه  مه  اقآ  دـننکیم و  لاکـشا  لاؤس و  دارفا  تحار  دـندازآ . ًالماک  لاکـشا . کی  زاب  دـنیامرفیم ، اقآ  زاـب  دوشیم . حرطم  لاکـشا 
یهاگ هکنیا  دـنراد . تسود  ار  يداقن  دـقن و  هثحابم و  ثحب و  ياـضف  روج  نیا  ناـشدوخ  دـنراد . تسود  ار  نیمه  مه  اـقآ  دندنـسپیم .

شیوشت بجوم  هک  بذک  بلاطم  نتشون  ای  نایب و  اب  هئطوت ، اب  بیرخت ، اب  ناشیا  دنرادن . هجوت  دارفا  دنیامرفیم ، ار  یبلاطم  اقآ  ترـضح 
. دندنـسپیم ار  وگوتفگ  هثحابم و  يداقن و  دقن و  ياضف  اّما  اههناسر  رد  اهباتک ، رد  تالجم ، رد  دـنفلاخم  اهزیچ  نیا  اب  دوشیم ، ناهذا 
رد یشیدنادازآ  یـسرک  نیا  هک  دناهدرک  يریگیپ  مه  راب  دنچ  نالا  ات  دندرک و  حرطم  ار  یـشیدنادازآ  ثحب  شیپ  لاس  دنچ  ناشیا  دوخ 

يریگیپ اهراب  هکلب  هزوح  يالضف  زا  یعمج  همان  نآ  هب  خساپ  رد  دننکب -  نایب  راب  کی  طقف  هکنیا  هن  دیسر . اجک  هب  مق  رد  اههاگـشناد و 
. دـسرب هجیتن  هب  اـقآ  تاـیونم  نیا  هک  اههاگـشناد  رد  مه  یـشخب  هزوح ، رد  یـشخب  مه  مینکیم . يریگیپ  ار  نیا  میراد  مه  اـم  دـندرک و 

بجوم هثحابم و ،... يداقن و  دقن و  دندقتعم  نوچ  دنراد  تسود  یلیخ  دـیآیم . ناشـشوخ  یلیخ  يروج  نیا  ياضف  نیا  زا  اقآ  ترـضح 
کی تسا . هدوـب  اـههثحابم  نیمه  اـهيداقن و  نیمه  ساـسارب  شناد ، ملع و  دـشر  ًالـصا  تسا . نیمه  مه  ّقـح  دوـشیم . لاـمک  دـشر و 

ثحابم دنسریم و  امـش  تمدخ  بترم  یمیرک  رفعج  دّیـس  هللاتیآ  نایاقآ  زا  رفن  کی  اقآ ! مدرک  ضرع  اقآ  تمدخ  مراد . نم  ياهرطاخ 
ّالم و دـندوب و  فجن  رد  ماما  نادرگاـش  زا  هک  مه  ناـیاقآ  زا  رگید  یکی  دـییامرفب  هزاـجا  رگا  دوشیم ، حرطم  تائاتفتـسا  ثحب  یهقف و 

ییوگخساپ يارب  هک  دنشاب  هتشاد  ار  یتاسلج  امش  دوخ  اب  دنیایب  یهاگ  مه  ناشیا  دنراد ، يراکمه  تائاتفتسا  شخب  رد  نالا  دنالضاف و 
هـسلج ود  یکی  ام  دـنیایب . مه  ناشیا  دـیهدب  بیترت  یهاگ  بوخ ، یلیخ  دـندومرف  اقآ  ترـضح  دـنکیم . کمک  ام  هب  یلیخ  تـالاؤس  هب 

کی حالطـصا  هب  دشیم و  حرطم  یعرـش  لئاسم  تائاتفتـسا و  هب  عجار  یگبلط ، ياهثحب  نیمه  دنتفر و  اقآ  تمدخ  ناشیا  میداد ، بیترت 
هـسلج ارچ  مدرک  ضرع  ناشیا  هب  نم  دندرکن . لابقتـسا  هسلج  نیا  همادا  زا  رگید  اقآ  ترـضح  مدید  ادعب  دندرکیم . حرطم  ار  یهقف  عرف 

عافد نم  دـنکیم و  دـقن  یباسح  ار  نم  رظن  دـننکیم . هثحاـبم  نم  اـب  دـنیآیم ، هک  یمیرک  ياـقآ  دـندومرف  اـقآ  دـیدادن ؟ همادا  رگید  ار 
رگا نم  دـنکیمن . ثحب  هک  تسا  يروج  شیایح  بجح و  الاح  ناـشیا  دـیآیم ، هک  راوگرزب  ياـقآ  نیا  مدنـسپیم . نم  ار  نیا  منکیم .

تلاـجخ اـی  درادیم ، هگن  تمرح  اـی  ـالاح  دـنکیمن . ثحب  نم  اـب  دـشاب ، هتـشادن  لوبق  مه  ناـشیا  رگا  منادیم  میوگب ، ار  یبـلطم  کـی 
کی نم  یتـقو  دـیایب ، فرط  هک  مراد  تسود  ار  ياهسلج  نم  دروخیمن . نم  درد  هب  ياهسلج  روج  نیا  اذـل  دـنک . ثحب  اـم  اـب  دـشکیم 

اقآ ترـضح  هیحور  نیا  میـسرب . یبوخ  هجیتن  هب  ات  منک  عافد  مدوخ  زا  موشب  روبجم  نم  هک  دنک  دراو  نآ  رب  دـقن  ات  هد  وا  منزیم ، فرح 
یلاعترـضح ار  ياهتکن  دـنراد . تسود  ار  هثحابم  يداقن و  یلیخ  ناشیا  تسا . روج  نیمه  مه  یـصوصخ  تاسلج  رد  تسا ، ثحابم  رد 

هب ناشیا  هاگیاج  هب  هجوت  اب  دـییامرفب . رتلیمکت  رادـقم  کی  ار  نیا  مهاوخیم  نم  اهثحب . رد  بالط  هنادازآ  تکرـش  دروم  رد  دـیدومرف 
. دنراد ار  هسلج  لصا  رد  روضح  يارب  لمع  يدازآ  بّالط ، ایآ  دراد ، دوجو  یـسایس  یتینما و  رظن  زا  هک  ییاهتیدودـحم  يربهر و  ناونع 
. تسا یملع  طرش  یکی  میراد . طرش  ات  ود  ام  دننک ؟ تکرش  ناشیا  سرد  رد  دنناوتیم  یتحار  هب  دنشاب ، یضاقتم  یبالط  رگا  نالا  ینعی 

هدناوخ ار  نیتیافک  ًامتح  هک  دننک  تکرـش  اقآ  ترـضح  سرد  رد  دـنناوتیم  یناسک  اجنیا  یلو  تسین . ًابیرقت  سرد  ياههزوح  رد  هچرگ 
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هیاپ 10 ار  هزوح  هیاپ 10  یلوبق  هیاپ  دیاب  ای  میهدیمن . وا  هب  ار  سرد  رد  تکرـش  هزاجا  ام  دشاب ، هدناوخن  ار  نیتیافک  یـسک  رگا  دنـشاب .
ناحتما نامدوخ  اجنیا  میدوبن ، عقوم  نآ  ام  دنیوگب  رگا  مینکیمن . لوبق  ام  مه  رگید  ياج  زا  دنروایب و  مق  زا  تسا  نیتیافک  نامه  هزوح ،

کی راـیعم و  کـی  نیا  تسا ، یملع  ثحب  یکی  سپ  دـنک . تکرـش  سرد  رد  دـناوتیم  دـهدب ، باوج  ار  هیاـفک  تسناوت  رگا  مینکیم .
الاح نآ  هک  دشاب  هتشادن  يزیچ  ياهلئسم ، یلکشم ، یضاقتم ، هک  تسا  یقالخا  حالطصا  هب  تاهج  زا  مه  يدعب  روتکاف  تسا . ام  روتکاف 

تکرـش سرد  رد  دناوتیم  دشاب ، هتـشاد  ار  طیارـش  نآ  یـسک  رگا  هک  تسا  مهم  ام  يارب  هلئـسم  ات  ود  نیا  دنک . ادیپ  تسارح و ...  هبنج 
نیگناـیم تـسا . بوـخ  یلیخ  سرد ، رد  بــالط  تکرــش  تـسا ؟ غولــش  اــقآ  سرد  نــالا  دــنک . داــقتنا  لاکــشا و  هثحاــبم و  دــنک ،

همه سرد ، لوا  نامه  ًابیرقت  همه  یلو  دوشیم ، عورـش  سرد  تفه ، تعاس  هکنیا  اب  تسا . رفن  دصـشش  ات  دصناپ  نیب  ناگدننکتکرش ،
رپ لاـعف و  هدـنز ، یلیخ  سرد  دـنراد و  روضح  سرد  رـس  حبـص  تفه  همه  یگدـنراب و ... اـمرگ ، امرـس و  ناتـسمز ، رد  دـنراد . روـضح 
رد هلب . دیتفگیم . نخـس  يربهر  مظعم  ماقم  یـصخش  یگدنز  تیعـضو  زا  دـیتشاد  میدرگرب . یلبق  ثحب  هب  دـیهد  هزاجا  . تسا ییاوتحم 

اهيربنم و زا  هک  یهدربا  یتجح  سابع  خیـش  ياقآ  شیپ  لاس  دنچ  تسه ، مدای  تقو  کی  تسا . دایز  ینتفگ  بلاطم  اقآ  یگدـنز  دروم 
تمدخ هک  مدرک  تشاددای  نم  مراد . یبلاطم  يرـس  کی  نم  تفگ  نم  هب  دـمآ و  راب  کی  تساقآ  ناتـسود  زا  دهـشم و  ياهناوخهضور 
نویلیم راهچ  هس  اقآ  ترضح  مرادن ، لوپ  منک ، ریمعت  مهاوخیم  ار  ماهناخ  نم  هک  دوب  نیا  ناشیا ، ياهتساوخرد  هلمج  زا  منک . حرطم  اقآ 

ناشياههتـساوخ زا  یکی  ناشیا  اقآ ! مدرک  ضرع  اقآ  ترـضح  هب  نم  دشابن . لاملاتیب  لوپ  زا  دـنهدب ، نم  هب  ناشدوخ  یـصخش  لوپ  زا 
نینچ نم  مشاب ! هتـشاد  مدوخ  زا  هفاضا  لوپ  نویلیم  راهچ  هس  نم  دندومرف  تسا . لبق  لاس  هدزای  لاس ، هد  ًالثم  لام  هیـضق ، نیا  تسا . نیا 

مدیرخ ناریا  نابایخ  رد  هناخ  کی  نارهت ، میدمآ  یتقو  میتخورف ، بالقنا  زا  دعب  هک  ار  دهـشم  هناخ  ام  دندومرف  ناشیا  دـعب  مرادـن . یلوپ 
، مداد دهـشم  هناخ ` لوپ  نیا  زا  ار  یـشخب  متـشادن ، ار  هناخ  نآ  لوپ  نم  دـندومرف  دـشاب .) رجأتـسم  تسد  ًارهاظ  تسه ، نالا  هناـخ  نآ  )

راهچ هس  ناشیا  الاح  دـش . مامت  هناخ  نآ  ياهطـسق  اـت  مدادیم ، ار  ماو  نآ  طاـسقا  شیپ  هاـم  دـنچ  اـت  نم  متفرگ ؛ ماو  ار  نآ  رگید  شخب 
زا یکی  منکب . ضرع  متـساوخ  هک  دوب  ياهرطاـخ  کـی  مه  نیا  مهدـب . مهاوخب  هک  مرادـن  یلوپ  دـهاوخیم ! اـم  یـصخش  زا  لوپ  نویلیم 

ترـضح یتاعالطا  يربخ و  عباـنم  تسا ، رتشیب  هنیمز  نیا  رد  نامتیـساسح  مه  اـم  دوشیم و  حرطم  ناربهر  مومع  دروم  رد  هک  ییاـهزیچ 
ياـهفرح تسا ؟ هنوگچ  مدرم  اـب  ناـشطابترا  دـننکیم ؟ نیمأـت  اـجک  زا  دـننادب ، روـشک  زا  یتسیاـب  هک  ار  ییاـهزیچ  نآ  ناـشیا  تساـقآ .

لقتنم ناشیا  هب  هنوگچ  درذـگیم ، هعماج  نوریب و  يایند  رد  هچنآ  عقاو  رد  دوشیم ؟ لقتنم  ناـشیا  هب  هنوگچ  مدرم  يداـقتنا  یـضارتعا و 
اهشرازگ نیا  منکیم . ضرع  منادیم و  ًالامجا  ار  یبلاطم  تسا ، رتفد  زا  یصاخ  شخب  رد  هدنب  تیلوئـسم  هکنیا  هب  هجوت  اب  هلب ، دوشیم ؟

تسایر هرود  رد  هک  یمدرم  تاطابترا  تنواعم  ناونع  هب  میراد  رتفد  رد  مه  شخب  کی  تسا . یمـسر  ياهلاناک  زا  یکی  تسا ؛ شخب  ود 
هیـصوت هشیمه  مه  روهمج  ياسِور  همه  هب  ناشیا  تسا . لاعف  هدرتسگ و  مه  یلیخ  هک  تسه  مه  نـالا  دوب و  مه  اـقآ  ترـضح  يروهمج 

مه دنتـسرفیم ، مدرم  هک  تسا  ییاـههمان  مـه  یمدرم ، تاـطابترا  نـیا  بوـخ ، دـنهدب . لیکـشت  ار  یمدرم  تاـطابترا  نـیا  هـک  دـننکیم 
زا یلیخ  اهنفلت ، اههمان و  نیا  رد  دوشیم . هداد  اـقآ  تمدـخ  دوشیم و  صیخلت  ًادـعب  دوشیم . تبث  همه  هک  دـننزیم  هک  تسا  ییاـهنفلت 

، هوزج کی  رد  دوشیم و  هصالخ  روسناس ، نودب  مه  همه  ناشتاداقتنا ، ناشیاهيراتفرگ ، ناشتالکشم ، ناشتارظن ، تسه ، مدرم  ياهفرح 
هچیرد کی  شدوخ  نیا  هک  دـنراذگیم  اقآ  زیم  يور  حبـص  هب  حبـص  دـنکیم ، میدـقت  اـقآ  تمدـخ  یمدرم  تاـطابترا  لوئـسم  زور  ره 

اقآ ترـضح  تمدـخ  یمتاخ -  ياقآ  ای  یمـشاه  ياقآ  تلود  اـهتلود  زا  یکی  تسه  مداـی  یتقو  کـی  مدرم . همه  يوس  هب  تسا  یگرزب 
تاطابترا نیمه  زا  هک  تسا  یتاعالطا  نیمه  ساسا  رب  مسریم ، نآ  هب  هک  ار  یتارظن  ییاهحرط و  زا  یـضعب  نم  دـندومرف  ناشیا  دـندوب .

ياههاگتـسد زا  مادـک  ره  نیا ، زا  ریغ  منکیم . هدافتـسا  ًـالماک  نم  تسا . یبوـخ  تاـکن  بجع  منیبیم  دـسریم . نم  تـسد  هـب  یمدرم 
، ناشتیعــضو ناـشتیعقوم ، ناشطیارــش ، ار  ناـشدوخ  يراـک  ياهــشرازگ  یعوـن  هـب  روـشک ، رد  يداـصتقا  یتـینما و  یگنهرف ، یــسایس ،

اهنیا همه  دـیآیم و  شرازگ  عون  همه  مه  یمـسر  ياههاگتـسد  نیا  زا  دنتـسرفیم . اقآ  يارب  ار  ناـشتاداقتنا  اهداهنـشیپ و  ناـشیاهلیلحت ،
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ار اـهنیا  دـننکیم و  تصرف  همه  نیا  ناـشیا  هک  هداد  ناـشیا  تقو  هـب  یتـکرب  هـچ  ادـخ  مـنادیمن  ًاـعقاو  نـم  دوـشیم . هداد  اـقآ  تمدـخ 
ياهلجم رد  ار  ياهلاـقم  اـقآ  ترـضح  یتقو  کـی  منک . ضرع  ار  ياهرطاـخ  اـجنیا  رد  دـیهد  هزاـجا  تسا . بیجع  یلیخ  نیا  دـنناوخیم .

اقآ ترـضح  دوب . لسن و ...  دـیلوت  ثحابم  نیمه  هب  عجار  زور  یهقف  ثحب  کـی  دـندوب  هدیدنـسپ  یلیخ  ار  هلاـقم  نیا  دـندوب و  هدـناوخ 
هدنسیون میتفر  ام  تسا . هتشون  یبوخ  هلاقم  بجع  دینک ، رکشت  وا  زا  تسیک و  دینیبب  دینک و  ادیپ  ار  هلاقم  نیا  هدنـسیون  هک  دندوب  هتـشون 

رکشت امـش  زا  دنتـساوخ  دندناوخ و  اقآ  ترـضح  ار  امـش  هلاقم  نیا  میتفگ  میدرک . ادیپ  دوب ، مق  ناوج  ياههبلط  زا  یکی  هک  ار  هلاقم  نیا 
ترضح تفگ  دنتخانشیمن ! ار  وا  مه  ناشیا  هدیدن و  تقو  چیه  مه  ار  اقآ  ترـضح  تسا . یمانمگ  هبلط  کی  درک . بجعت  ناشیا  مینک .

ناشن مان و  یسک  کی  الاح  مانمگ ! مدآ  کی  مه  نم  هلجم ، کی  رد  نم  هلاقم  مه  نآ  منکیم ، بجعت  نم  دندناوخ ، ارم  هلاقم  روطچ  اقآ 
مانمگ هبلط  کی  هلاقم  ندناوخ  اما  هدش  هتشون  یچ  دنیبب  هک  دنکیم  بذج  ار  بطاخم  دسیونیم ، یلیلحت  دسیونیم ، ياهلاقم  تسا ، راد 

نیا دندناوخ و  ار  هلاقم  نیا  ناشیا  هکنیا  تسا و  دنمشزرا  یلیخ  میارب  اقآ  ترضح  رکشت  نم  تفگ  دراد . بجعت  یلیخ  يربهر ، يوس  زا 
. دـنراد رادـید  اقآ  اب  مه  فلتخم  دارفا  دراد . روضح  اههصرع  همه  رد  روج  نیا  يربهر ، هک  تسا  بلاـج  یلیخ  میارب  دنتـشاذگ ، ار  تقو 

مییوگب هکنیا  اّما  تسین ، مه  ریذـپناکما  تسین . نیا  دـنراد ، طابترا  اـقآ  ترـضح  اـب  میقتـسم  تروص  هب  همه ، مدرم ، هدوت  مییوگب  هکنیا 
ياهرـشق زا  ینعی  تسین . هغلابم  مه  نیا  یمـسر  ياههاگتـسد  نیا  زا  ریغ  دـنراد  طابترا  ناشیا  اب  مدرم  فلتخم  ياهـشخب  زا  یناگدـنیامن 

مه ناشیا  دـنهدیم و  همان  اقآ  هب  ای  دـننکیم  تبحـص  اقآ  اب  دـنیآیم  ای  دـنراد . طابترا  اقآ  اب  میقتـسم  یعون  هب  مادـک  ره  مدرم ، فلتخم 
نیا تسا . هدیـسر  اقآ  ترـضح  تسد  اجک  زا  هک  مینکیم  بجعت  رتفد  رد  ام  همه  دنهدیم ، يروتـسد  اقآ  اهتقو  یهاگ  دنناوخب . دـندیقم 
ًادبا دشاب . تلود  یمـسر  ياههاگتـسد  طقف  لاناک  زا  ای  رتفد  لاناک  زا  دوشیم ، هداد  ناشیا  هب  هک  ییاهـشرازگ  بلاطم و  هک  تسین  روج 

شتاکرب زا  یکی  اقآ ، ترـضح  سرد  نیمه  دنطبترم  اقآ  اب  ییاههطـساو  اب  دننکیم و  رادید  اقآ  اب  دارفا  نیا ، تازاوم  هب  تسین . روط  نیا 
لاس منکب . ضرع  مراد  ياهرطاخ  نم  دنناوخب . دـندیقم  مه  اقآ  دـنهدیم ، ار  ناشیاههمان  تسا . اقآ  اب  مدرم  زا  یـشخب  کی  طابترا  نیمه 
دعب دنتـشاد . زابناج  ياههبلط  زا  یعمج  اب  يرادید  هناخباتک  رد  دندوب ، رقتـسم  هیـضیف  رد  دـندوب و  هدـش  فرـشم  مق  هب  اقآ  ترـضح   70
نیا زا  ياهحفـص  تشه  تفه  همان  کی  مدید  ناشتمدخ . متفر  دندز . ادص  ارم  دـندرکیم . تحارتسا  قاتا  رد  راهان و  زامن و  الاب  دـندمآ 

نآ ناشیا  دوب . هداد  اقآ  هب  رادید  نامه  رد  دوب و  هتشون  ناشیا  هب  زابناج  کی  ار  همان  نیا  دوب . هدش  هتـشون  زیر  طخ  اب  گرزب ، ياهذغاک 
. تسا نیریـش  اّما  لصفم ، مه  شاهمان  دنداد و  نم  هب  دـندوب ، نییاپ  هک  ینازابناج  نیا  زا  یکی  ار  همان  نیا  دـندومرف  دـندناوخیم . ار  همان 
ار همه  هیقب ، ات  هتفرگ  ام  رتفد  زا  همان ، نیا  رد  دندومرف  دعب  دـینک . یگدیـسر  نآ  هب  مهدیم . امـش  هب  دـعب  مناوخب . ار  شاهمه  مهاوخیم 
ار ینالوط  ياهحفـص  تشه  تفه  همان  ًالوا  ناـشیا  دـینیبب ، تسا ! هتفگ  اـهزیچ  یلیخ  هتـشاذگن و  نوصم  ار  یـسک  چـیه  هدرب ، لاؤس  ریز 
! تسا ینیریـش  همان  نیا  دندومرف  هدوب . اقآ  ترـضح  ياههاگتـسد  هب  داقتنا  شاهمه  همان  نیا  رد  دـعب  دـینک . هصالخ  نم  يارب  دـندومرفن 
هک تسه  فلتخم  ياهلاناک  نیاربانب  دندوب ! نیا  زا  لاحشوخ  اقآ  ترضح  هتشون ، همان  تیلوئسم ، ساسحا  يور  زا  يزابناج  هبلط  بوخ ،
هک مه  اهنیا  اههناسر و  بوخ ، دنناوخب ، ار  دسریم  ناشیا  دوخ  تسد  هب  هک  ییاههمان  دندیقم  مه  ناشیا  دوشیم و  هداد  اهـشرازگ  اقآ  هب 

دارفا زا  يرایـسب  دیآیم . دایز  ناشیا  يارب  باتک  ًالومعم  اهباتک  اههناسر ، اههلجم ، دسریم  اقآ  تمدـخ  ناشبلاطم  زاب  یعون  هب  مادـک  ره 
روج نیا  دنریگیم . رارق  باتک  نیا  ياضف  رد  دننکیم و  یقروت  اقآ  ترضح  دنتسرفیم . ناشیا  يارب  هخـسن  کی  دنـسیونیم ، هک  باتک 
هچنآ روشک و  گنهرف  هزوح  رب  ناشفارـشا  رد  دننکیم و  یقروت  هن ، دـنراذگب . هسفق  رد  ناشیا  دـیآیم ، هک  ياهلجم  ای  باتک  هک  تسین 
يارب ًاعقاو  دنتسه و  زور  هب  ًالماک  ناشیا  تسا . رثؤم  اههمانزور  تالاقم  هلجم -  باتک ، امنیـس ، ملیف ، لئاسم  درذگیم  گنهرف  هزوح  رد 

میتسرفیم ام  ییاهـشرازگ  یهاگ  مینکیمن . تصرف  اهردـق  نآ  اهام  یهاگ  هک  هداد  ناشیا  تقو  هب  یتکرب  ادـخ  هک  تسا  روآباجعا  ام 
، دوریم ناـشیا  تمدـخ  یتقو  یلو  مینکیمن . ادـیپ  ار  شدـناوخ  تصرف  اـم  دـنناوخب . ناـشیا  مینکیمن  ساـسحا  اـقآ ، ترـضح  تمدـخ 

همه زا  ًاعبط  منادیم و  نم  هک  تسا  یتاکن  یـضعب  اهنیا  مدرک  ضرع  هتبلا  دـناهداد . روتـسد  شیور  دـناهدناوخ و  ار  اهنیا  ناـشیا  مینیبیم 
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وزج مینکیم  رکف  یلو  دـیدومرفن ، هراشا  یلاعترـضح  ار  یثحب  کی  مراد . رتفد  رد  هک  یتیلوئـسم  هدودـحم  تهج  هب  متـسین  علطم  زیچ 
يارب مه  ياهژیو  طورش  اقآ  ترضح  ًارهاظ  دتفایم . قافتا  اجنیا  هک  تسا  ییاهدقع  مه  نآ  دنهدیم ، ماجنا  اقآ  ًاضعب  هک  تسا  ییاهراک 
ناشیا هدش و  لیطعت  رگید  نالا  هک  اهدقع  دـیهد . حیـضوت  تسا  نکمم  رگا  مه  دروم  نیا  رد  دـنراد . دـقع  ياههبطخ  ندـناوخ  شریذـپ 

مود دشاب . هدش  یط  شاینوناق  لحارم  هکنیا  یکی  دنتـشاد ؛ طرـش  اتود  دـندناوخیم ، هک  یعقوم  نآ  یلو  دـنناوخیمن ، دـقع  هبطخ  نالا 
اقآ ترـضح  یتقو  دـنتفگ  ناشیا  منکیم . لقن  لداع ، دادـح  ياقآ  لوق  زا  نم  ار  هرطاخ  نیا  دـشابن . هکـس  هدراهچ  زا  شیب  شرهم  هکنیا 
هب میدمآ  ام  دیهدیم . دیراد  ار  ناترتخد  امـش  دـشاب . دـینادیم  ناتدوخ  روج  ره  هیرهم ، دـندومرف  دـندمآ ، ام ، رتخد  يراگتـساوخ  يارب 

هدراهچ رثکادح  هیرهم  مناوخب ، ار  دقع  نم  دیهاوخیم  رگا  یلو  دیهدب . رارق  رهم  دیهاوخیم ، ناتدوخ  روج  ره  امش . رتخد  يراگتساوخ 
ایآ منکیمن . لیمحت  امش  رب  نم  دناوخب ، ار  دقع  رگید  یسک  یلو  دیهدب ، رارق  ار  ناترهم  دیهاوخیم ، رتشیب  هچ  ره  امش  یلو  دشاب . هکس 

يروآعمج و دراد  نـالا  ناـشیا ، ياـهتیلاعف  خـیرات و  تارطاـخ و  ناونع  هب  هتـشذگ ، اـقآ  ترـضح  يربـهر  نارود  رد  هک  هچنآ  هعومجم 
دننک پاچ  ار  ییاهشخب  دنسرب و  ياهجیتن  کی  هب  رتدوز  میراودیما  هللاءاشنا  هلب ، دنتسه . لوغشم  راثآ ، رـشن  رتفد  دوشیم ؟ يزاسدنتـسم 

الخ نیا  دنتسین و  علطم  یلیخ  اقآ ، ترضح  ینورد  طیارـش  یگدنز و  اقآ ، تیعـضو  زا  ًاتقیقح  مدرم  نوچ  دنهدب . رارق  مدرم  رایتخا  رد  و 
زاب یلو  دش  ینالوط  وگتفگ  درک . دهاوخ  ار  راک  نیا  رـشن  رتفد  هللاءاشنا  دننادب . ار  بلاطم  نیا  هک  دناهنـشت  دـنبلاط و  مه  مدرم  تسه و 

تارطاخ دشاب ، هدشن  یهاتوک  اقآ  ترضح  قح  رد  هک  نآ  يارب  دییامرفب . دینادیم ، حالص  یلاعترضح  ياهتکن  رگا  میراد  تسود  مه 
عجارم زا  یـضعب  ياهـسرد  نوچ  هک  دـندرکیم  رارـصا  نویناحور  یـضعب  هعمج و  همئا  زا  یخرب  یتقو  کی  منکیم . لقن  مه  ار  يرگید 
شخپ اـقآ  سرد  ارچ  هک  دنتـشاد  رارـصا  اـهیلیخ  دـینک . شخپ  مه  ار  اـقآ  ياهـسرد  دوشیم ، شخپ  فراـعم  ویدار  زا  دـیلقت ، راوگرزب 
ضرع ار  بلطم  ناشتمدـخ و  متفر  نم  میناوتیمن . اـم  دـنهدب . رظن  اـقآ  دوخ  دـیاب  هک  تسا  یلئاـسم  نآ  زا  نیا  میدرک  ضرع  دوـشیمن .

ناشهقف ياهـسرد  اقآ ، نالف  اـقآ و  نـالف  اـقآ و  نـالف  سرد  هن ، مدرک  ضرع  دوشیم ؟ شخپ  همه  سرد  دـندومرف  اـقآ  ترـضح  مدرک .
شخپ ار  ناـیاقآ  همه  سرد  هک  تشاد  ار  ناـکما  نآ  ویدار ، رگا  دـندومرف  ناـشیا  دوشیم . شخپ  ناشـسرد  رفن  هس  نیا  دوشیم . شخپ 

ياههمانرب سرد و  ام  تسه ، ام  رایتخا  رد  نویزیولت  ویدار و  نوچ  هک  تسین  رنه  نیا  هن ، رگا  دننک . شخپ  شرخآ  مه  ار  ام  سرد  دـنک ،
. مراد ياهرطاخ  نم  هیضق  نیمه  رد  زاب  دنتفریذپن . اقآ  ار  نیا  دوشب و  شخپ  درادن  یترورـض  ام  سرد  هن ، مینک . شخپ  بترم  ار  نامدوخ 

رهطم حیرـض  یبورراـبغ  مسارم  نـیا  رهظ ، زا  دـعب  تعاس 2  راـبخا  دوب . نویزیولت  راـبخا  عقوم  دوب . راـهان  رـس  میدوب . ناشتمدـخ  دهـشم 
هتسشن ناشتمدخ  اجنآ  نم  داد . ناشن  مه  رهظ  ادرف  زاب  دوب . هداد  ناشن  مه  شلبق  بش  ًارهاظ  دادیم . ناشن  ار  مالّسلاهیلع )  ) اضر ترـضح 
ناشیا دوخ  مدید  نم  ام ! ياههمانرب  نداد  ناشن  رد  دننکیم  طارفا  ردقچ  دنهدیم !؟ ناشن  ار  همانرب  کی  راب  دـنچ  دـندومرف  ناشیا  مدوب .

نآ تسا ، تسیز  هداس  درادن و  یسک  تقو ، کی  هک  میوگب  ار  نیا  ناشیا ، یتسیزهداس  دروم  رد  دنرادن . ًالصا  اهزیچ  نیا  هب  یلابقا  چیه 
هدافتـسا دنتـشاد و  مالّـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  ترـضح  تسا . لامک  دـشاب ، تسیز  هداس  دـشاب و  هتـشاد  ناسنا  تسین . لامک  یلیخ 

دیکأت و یلیخ  نویناحور  هب  ًاصوصخم  نارگید  هب  دننک . هدافتسا  دنهاوخیمن  مه  اقآ  ترـضح  دوب . نیا  رد  ترـضح  لامک  دندرکیمن و 
قرز و نیا  لابند  دنـشاب و  هتـشاد  یتالمجت  یفارـشا و  یگدنز  ادابم  هک  نیلوئـسم ، ًاصوصخ  دنراد ، ار  انعم  نیا  هغدـغد  دـنراد و  رارـصا 
هن دنتسه ، یتالمجت  ناشدوخ  هن  دندنسپیمن ؛ اقآ  ترـضح  مه  ار  نارگید  تسا . تفآ  اهنیا  ینید ، تموکح  يارب  هک  دنـشاب  ایند  ياهقرب 

نیا دندومرف  دنداد و  ام  هب  ار  ابع  اقآ  ترـضح  دندوب ، هدروآ  هیدـه  ناشیا  يارب  بوخ  يابع  کی  تقو  کی  دـننکیم . تالمجت  جـیورت 
، رفن کی  هب  مهدب  رگا  یلو  مزادنایمن  مشود  يور  یناموت  رازه  هد  دنچ  يابع  هک  نم  دوب  یتمیق  نارگ  يابع  دـناهدروآ . نم  يارب  ار  ابع 

نیا امـش  سپ  دندومرف  نم  هب  منکب . ار  راک  نیا  دیابن  نم  تسین . تسرد  مه  نیا  دشوپب . ینانچ  نآ  ياهـسابل  هک  دـنکیم  تداع  وا  دوخ 
هب ار  ابع  ام  میـشاب . هدرکن  جیورت  ام  ار  نیا  هک  دیهدن  رفن  کی  هب  رفن . راهچ  هب  دیهدب  دینک و  ابع  راهچ  هس ، هب  لیدـبت  دیـشورفب و  ار  ابع 
مه هیضق  نیا  رد  هک  تسه  ناشنیفلاخم  اب  اقآ  ياهدروخرب  یندینـش ، بلاطم  زا  رگید  یکی  رفن . راهچ  هس  هب  میداد  میتخورف و  میدرب ، مق 
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كاپ سک  ره  زا  یتحاران  هدقع و  هنیک و  هنوگ  ره  زا  ناشیا  هنیس  دنراد و  ياهژیو  يراوگرزب  کی  ردص و  هعس  کی  ًافاصنا  اقآ  ترضح 
، مايراک هزوح  رتفد و  رد  متیلوئـسم  تیعـضو و  بسانت  هب  ناشیا ، تمدـخ  هدـش  اهراب  نم  دـنادیم . ادـخ  تسا ، فاص  هنیآ ، لثم  تسا ،

اهیضعب مینکب . اهنآ  هب  یهجوت  کی  هک  متفگ  ار  ناشیاهيراتفرگ  ناشتیعـضو و  مدرک . تبحـص  ناشیا  اب  نویناحور  زا  یـضعب  هب  عجار 
ام هیلع  ییاهینارنخـس  هچ  تفریم . ام  هیلع  ییاهربنم  بجع  بالقنا  زا  لبق  اج  نالف  رد  ًالثم  اـقآ  نیا  هلب ، دـندومرف  دنتخانـش ، ناـشیا  ار 
ار ینومضم  نینچ  تقو  کی  ناشدوخ  دندوب ؛ راشف  رد  ًاتقیقح  دهشم ، رد  نیرجحتم  زا  یـشخب  هیحان  زا  ناشیا  نوچ  اهراک ! هچ  درکیم .
ارم ردق  نیا  كاواس  كاواس ! ات  مدوب  رازآ  تیذا و  راشف و  تحت  رتشیب  دهشم ، رد  اهامن  سدقم  نیرجحتم و  نیا  هیحان  زا  نم  هک  دنتشاد 

ردـقچ هک  تسا  فورعم  كاواـس  يوـت  ناشیاههجنکـش  هکنیا  اـب  ناـشیا  هلب . ماـما . ترـضح  درد  هیبـش  كرتـشم ، يدرد  دادیمن . رازآ 
هدروآ دوجوهب  اقآ  ترـضح  يارب  نایاقآ  نیمه  زا  یـضعب  ار  طیارـش  روج  نیا  هک  اـهفرح  نیا  همه  اـب  یلو  دـندش . یتخـس  ياـههجنکش 

ياهمدآ ناشمـسانشیم ، هک  دندومرف  ناشیا  دنتـشاد ، یهجوت  هب  جایتحا  مدرب و  اقآ  دزن  ار  اهنیمه  مسا  نم  ناشیا ، يربهر  زا  دعب  دـندوب ،
مرادن غارس  دروم ، کی  نم  دینک . ناشکمک  دنراد ، کمک  هب  جایتحا  رگا  دیـسرپب . ار  ناشلاوحا  دینک . هجوت  اهنآ  هب  دیورب  دندوب . یبوخ 

، هن دنیامرفب  اقآ  مشاب و  هتساوخ  وا  هب  اقآ  زا  ار  یهجوت  مشاب و  هدرک  تبحص  یـسک  ای  یناحور  کی  هب  عجار  مشاب و  هتفر  ناشیا  تمدخ 
ناشغارـس ار  دارفا  روج  نیا  ًاتدمع  متفر و  مه  دایز  هکنیا  اب  مرادـن . غارـس  نم  دـینکن . انتعا  هدوبن و  ام  اب  نیا  هدوب و  ام  نیفلاخم  وزج  نیا 

رادید لاس 86 ،) تشهبیدرا   ) هتـشذگ لاس  دهـشم  رفـس  نیمه  رد  دینک . هجوت  اهنآ  هب  ناشغارـس و  دیورب  دـندومرف  اقآ  ترـضح  متفر و 
دوبن ام  هسلج  رد  دهـشم ، روهـشم  ياملع  نایاقآ و  زا  یکی  هدازاقآ  اما  دـندوب  دهـشم  هزوح  ناگتـسجرب  املع و  همه  دوب . ناـشیا  اـب  اـملع 
نوچ هتـشاد ، هک  یقباوس  رطاخ  هب  ناشیا  هکنیا  لثم  مدرک  ضرع  دوبن ؟ ینالف  ارچ  دندیـسرپ  تسا و  عمج  مه  ناشـساوح  ناـشیا  دـینیبب ،

توعد ارچ  دـندومرف  اـقآ  ترـضح  دـناهدرکن . شتوعد  دراد ، یتاـطابترا  توغاـط ، ناـمز  رد  تموکح  هاگتـسد  اـب  يرادـقم  دـنتفگیم 
یفاص كاپ و  لد  ًاعقاو  دنرادن و  يزیچ  ناشلد  رد  چیه  دندوب ، هدرک  تیذا  ار  ناشیا  هک  دارفا  نآ  هب  تبـسن  ًالـصا  ناشیا  ینعی  دـندرکن ؟

زاب تسا . لامک  دشاب ، تسیز  هداس  دشاب و  هتـشاد  ناسنا  تسین . لامک  یلیخ  نآ  تسا ، تسیز  هداس  درادن و  یـسک  تقو ، کی  دـنراد .
زامن نم  دوب . تعاس 78  مدوب . مق  نم  دوب . هعمج  بش  کـی  مدرم . تالکـشم  اـهدرد و  نیمه  هب  عجار  ناـشیا ، زا  مراد  يرگید  هرطاـخ 

راک امش  اب  اقآ  ترضح  دنتفگ  دوب . نارهت  رتفد  هناخنفلت  دز . گنز  نفلت  مدید  نارهت . میایب  متـساوخ  مدوب و  هدناوخ  ار  میاشع  برغم و 
ًاصخش ناشیا  دوخ  هک  تسا  یمهم  هلئـسم  هچ  تسا ؟ یقافتا  هچ  ایادخ  متفگ  نم  دنتفرگ ! سامت  اقآ  دوخ  هعمج ، بش  دینیبب  الاح  دنراد .

. نارهت میآیم  مراد  متـسه و  مق  مدرک  ضرع  نم  دـیتسه ؟ اـجک  دـندومرف  دـشاب . یمهم  رما  دـیاب  دـننکب . تبحـص  هدـنب  اـب  دـنهاوخیم 
ناشیا زا  یلاوحا  یهاگ  ام  شتایح  نامز  مدرک  ضرع  هدرک ؟ توف  لبق  يدـنچ  هک  ییاقآ  نآ  دـیراد ، ربخ  اقآ  نالف  هداوناخ  زا  دـندومرف 

یلیخ دندومرف  دیتفرن ؟ ارچ  دندومرف  ناشیا  شغارس . میتفرن  ام  هن ، هدرک ، توف  هک  یهام  دنچ  نالا  یلو  میدرکیم . يدقفت  میدیسرپیم ،
دیاـش بش . رخآ  دوشیم  نارهت  مسرب  اـت  متـسه ، مق  هک  بشما  نم  مدرک  ضرع  دیـسرپب . ار  ناـشلاوحا  دـیورب  بشما  نیمه  سپ  بوخ ،

ادرف دتفیب . بقع  راک  نیا  دیراذگن  دـیورب . هعمج  ادرف  تسا . رید  هبنـش  هن ، دـندومرف  موریم . هللاءاشنا  هبنـش  دـشابن . یبسانم  تقو  یلیخ 
ناشیا روتسد  نآ  متفر و  شاهعمج  زور  نم  متفریم . ًامتح  دیاب  نم  هک  دوبن  يّداح  یلیخ  تیعضو  کی  مه  اهنآ  تیعضو  هکنیا  اب  دیورب .

هعمج زور  اقآ ، هلب  مدرک  ضرع  دش ؟ ماجنا  راک  نآ  دندومرف  ناشیا  میدیـسر ، ناشیا  تمدـخ  هک  دـعب  زور  ای  هبنـش  زور  مداد و  ماجنا  ار 
رـضاح نالا  ات  اقآ  ترـضح  مراد . ياهرطاخ  مه  زاب  لاـملاتیب ، ظـفح  دروم  رد  دـش . تحار  ناـشلایخ  رگید  ناـشیا  میداد . ماـجنا  میتفر 

مق رتفد  رد  نارهت و  رد  رفن  داتفه  تصـش  دودـح  میتسه . تمحز  رد  ام  مه  ًاعقاو  میاهدرک و  شالت  یلیخ  مه  ام  دـنهدب ، هلاسر  دـناهدشن 
مدوخ مهـس  هب  اقآ  نیدلقم  همه  زا  مدرم و  همه  زا  اج  نیمه  نم  میهدب . باوج  همه  هب  میناوتیمن  دـنهدیم و  یعرـش  تالاؤس  هب  خـساپ 

يوگخـساپ میناوتب  هک  مینک  مهارف  نیا  زا  شیب  يراک  زاـس و  میناوتیمن  تسین . نیا  زا  شیب  ناـمتاناکما  ًاـعقاو  هک  منکیم  یهاوخرذـع 
ار ياهوزج  شیپ  لاس  دنچ  دنـسیونب . دننک و  هدامآ  ياهلاسر  دـنریذپب و  اقآ  ترـضح  هللاءاشنا  میراودـیما  میـشاب . مدرم  یعرـش  تالاؤس 

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  هللا  تیآ  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 365زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوب اشگهار  شنیدـلقم  زا  یلیخ  يارب  نیا  هک  ماما  ترـضح  ناشیا و  ياوتف  نیب  یفالتخا  لئاسم  هرابرد  دوب  هدرک  هدامآ  هدازحالف  ياـقآ 
تمدخ میدرب  اذل  دشاب ، اقآ  ترضح  هزاجا  دیاب  دوشب ، پاچ  دهاوخیم  هوزج  نیا  نوچ  میتفگ  ام  ياهحفص . تسیب  هد  ًابیرقت  هوزج  کی 

ياـقآ دوب و  اـقآ  ترـضح  دزن  یتدـم  هوزج ، نیا  دـننک ؟ پاـچ  دـنهاوخیم  هدازحـالف  ياـقآ  ار  نیا  دـییامرفیم  هزاـجا  میتفگ  ناـشیا و 
اقآ مینک ؟ هچ  ام  هک  دـیهدب  باوج  ًافطل  هوزج  نیا  هراـب  رد  متفگ  متفر ، اـقآ  تمدـخ  هعفد  کـی  اـت  تفرگیم . ساـمت  اـم  اـب  هدازحـالف 

دندومرف تسین . ياهراچ  مینک . پاچ  اـم  دـیاب  هک  تسا  يزیچ  لقادـح  نیا  مدرک  ضرع  دوشب ؟ پاـچ  نیا  دراد  ترورـض  اـیآ  دـندومرف 
؛ میهدیمن لوپ  ام  مه  لایر  کی  مود ، دشابن . نیا ، يور  نم  رتفد  نم و  رهم  زا  یمسا  کی ، مهدیم ؛ هزاجا  طرش  ود  هب  نم  بوخ ، یلیخ 

نامز نامه  هوزج ، نآ  هلب ، دـش ؟ پاچ  دـنک . پاـچ  شدوخ  دراد ، لوپ  هدازحـالف  ياـقآ  دوخ  رگا  دـهدب . لوپ  رتفد  هن  مراد ، لوپ  نم  هن 
. تسا بلاج  یلیخ  مه  نیا  تسا . فلتخم  لئاسم  هب  اقآ  ترـضح  فارـشا  میوگب ، تسا  مزال  هک  یتاکن  زا  یکی  دش . پاچ  مه  راب  دـنچ 

اقآ ترـضح  تمدـخ  اهیهاگـشناد ، نویناحور ، ءاّرق ، ارعـش ، نادـنمرنه ، اـهیگنهرف ، فلتخم ، ياهرـشق  زا  هک  ییاـهنآ  همه  يارب  ینعی 
فلتخم ياهرـشق  اب  یـصصخت  ياهتاقالم  رد  اقآ  ترـضح  دینیبب  تسا . هدوب  بلاج  ًادـج  لئاسم  هب  ناشیا  یهاگآ  فارـشا و  دناهدیـسر ،

رظن دناهدش و  دراو  هزوح  نآ  رد  هاگآ ، ملاع و  سانـشراک  کی  لثم  هکلب  دـندرکن . یلک  تحیـصن  ینعی  دـناهدرکن . نایب  تایلک  دـنراد ،
اههزوح همه  رد  ام  دندرک . هناسانشراک  ابیز و  تبحص  اقآ  ترضح  دندمآ . امنیس  رنه و  باحـصا  اهنادرگراک و  شیپ  لاس  دنچ  دناهداد .

. دوب ياهتعاس  هس  ود  تاقالم  کی  دندمآ . ناشیا  تمدخ  هزوح ، هفسلف ` هتشر  يالضف  هورگ  زا  یعمج  زور  کی  میاهدید . اقآ  زا  ار  نیا 
رد اقآ  ترـضح  اجنآ  دوب . یـصصخت  هسلج  بوخ ، دـندوب . هزوح  رد  یلقع  مولع  هتـشر  ناگتـسجرب  ناـنآ  دـشن . ياهناـسر  دـشن . شخپ 

ناشهتـشر هک  ینایاقآ  نیا  هک  دندرک  تبحـص  ابیز  هناهاگآ و  طلـسم و  نانچ  نآ  هفـسالف ، زا  یـضعب  یگدنز  خیرات و  هفـسلف و  ثحابم 
مه ییایاضق  اقآ  ترضح  میدوب . هدینشن  دنتسه ، هفسلف  ياملع  وزج  هک  ار  نایاقآ  نیا  زا  یـضعب  مسا  ام  دندومرف  نم  هب  ادعب  تسا ، نیمه 

یـصصخت ياهرادید  ًاصوصخ  يرادید ، ره  رد  ینعی  میدوب . هدنیـشن  مه  ار  اهنیا  مسا  ام  هک  یتروص  رد  دندرک ، فیرعت  اهنآ  یگدنز  زا 
يارب هک  دنهدیم  رظن  دـننزیم و  فرح  هزوح ، نیا  رد  هاگآ  هربخ و  سانـشراک  کی  ناونع  هب  ناشیا  دوشیم ، ماجنا  اقآ  ترـضح  اب  هک 
ًابیرقت نویناـحور  هب  یگدیـسر  ندز و  رـس  لوئـسم  هک  نیرَّمعم  شخب  ماـن  هب  رتـفد  رد  میراد  مه  یـشخب  تسا . هدافتـسا  لـباق  مـه  ناـنآ 
غارـس اـهنیا  زا  یـسک  هک  ییاـهنآ  دـشابیم ؛ فرط ، نآ  فرط و  نـیا  اهاتـسور و  رد  روـشک ، ياـههشوگ  رد  ـالاب  هـب  لاـس  جـنپوتصش 

نیـشنهناخ هک  ردق  نیمه  دنـسریم . اهنآ  هب  يدودح  ات  ناشیاهدـیرم  دـنراد ، بارحم  ربنم و  دجـسم و  هک  یتقو  ات  نویناحور  دریگیمن .
نیا رد  يرظن  دیدجت  دیاب  مدرم  دنتـسه . راتفرگ  نآ  هب  ام  نویناحور  هک  تسا  یتفآ  نیا  دنوشیم . شومارف  رگید  دندرک ، توف  ای  دـندش 

رد دنسیونیم ، دارفا  نآ  تیعضو  زا  مه  یشرازگ  دنوریم و  اهاتـسور  هب  یتح  اهناتـسرهش و  اهناتـسا و  هب  ام  ناردارب  دننکب . ناشدروخرب 
شعقاو مدوخ  نم  دوشیم . هیهت  ياهحفص  داتفه  تصش  شرازگ  دناهتفر ، ار  رفن  دصیس  دودح  نونکات  رفن . ره  يارب  رطـس  راهچ  هس  دح 

ار اهـشرازگ  نیا  یهاگ  لاح  نیع  رد  تسین ؛ اقآ  ترـضح  راک  اب  هسیاـقم  لـباق  ًالـصا  تیمک ، هچ  تیفیک ، هچ  نم ، راـک  مجح  هکنیا  اـب 
ترضح هک  مدرکیمن  مه  رکف  دنهدب . اقآ  تمدخ  هک  متسرفیم  روج  نیمه  نم  یلو  تسه . مه  ام  راک  هکنیا  اب  مناوخب ، قیقد  مسریمن 

هیـشاح اهیـضعب  رانک  دـناهدناوخ و  ار  اهنیا  اقآ  ترـضح  هک  مدرکیم  بجعت  نم  دـناهداد . رظن  دـناهدناوخ و  ناشیا  مدـید  دـنناوخب . اـقآ 
يرتشیب کمک  جاتحم  یـضعب  ًالوا  دـیامرف . لوبق  امـش  زا  دـنوادخ  مرکـشتم . رایـسب  امـش  تامحز  زا  دناهتـشون : اج  کی  ًالثم  دناهتـشون !

. دنیامرفیم هظحالم  تقد  اب  روج  نیا  ینعی  نالف ! تاحفص  هدش  هدز  تمالع  ياههرامش  لیبق  زا  دینک . کمک  اهنآ  هب  تسا  مزال  دندوب ،
ضرع دـندرک . يراـکمه  حرط  نیا  رد  هک  یناتـسود  رگید  یلاـعبانج و  زا  رکـشت  اـب  : » مناوخیم ار  ناـشیا  ياههیـشاح  زا  هنومن  کـی 

لیصحت يرامیب ، لیبق  زا  یصاخ  هیضق  يارب  ای  ًارمتسم  هک  دیدرب  مان  یناسک  زا  درک . نیگنـس  ار  ریقح  فیلکت  امـش  شرازگ  نیا  منکیم 
صاخشا نیا  دیشکب و  تمحز  ًافطل  تسه . ریقح  نیا  رایتخا  رد  یتاناکما  ًالعف  رهاظلایلع  دنتسه و  کمک  جاتحم  هناخ ، ریمعت  ای  دنزرف ،
ناشتمدـخ ییاهـشرازگ  هک  يرگید  دروم  رد  دـییامرفب ». اهنآ  هب  ار  نکمم  بسانم و  کـمک  دـینک و  صخـشم  تسرهف  نیا  ناـیم  رد  ار 
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تحت دارفا  صاخـشا ، نس  ًالثم  دیاهتـسناد . اجک  زا  ار  صاخـشا  یگدنز  تایئزج  منادیمن  : » دناهدومرف دعب  دناهداد و  یتاروتـسد  میداد ،
رگم تسین . تسرد  چیه  هک  دشاب  هدش  لاؤس  نانآ  زا  روآتفخ  تروص  هب  سلجملایف  هک  مراد  نآ  میب  هریغ . تامولعم و  حطس  لفکت ،

یلاوحا دننکیم و  يدـقفت  دـنوریم و  اقآ  ترـضح  رتفد  فرط  زا  هک  یتئیه  هتبلا  دوش ». هدـیمهف  يداع  روط  هب  تبحـص  لالخ  رد  هکنیا 
نیا ادابم  هک  دـننارگن  اقآ  ترـضح  دـنریگیم . ار  اهلاؤس  نیا  باوج  اهتبحـص ، يالهبال  زا  ینعی  تسا  روج  نیمه  مه  ًاعقاو  دنـسرپیم ،

ثحابم نیا  رد  ناشیا  ياهتقد  زا  زاب  مه  نیا  دشاب . روآتفخ  تروص  هب  دیروآیم ، تسد  هب  هک  یتاعالطا  نیا  دـینکیم و  هک  ییاهلاؤس 
هداد باوج  ًامتح  اههمان  نیا  هک  دـنراد  تیانع  ناشیا  دـسریم ، اقآ  ترـضح  هب  هک  ییاههمان  دروم  رد  تسا . بلاـج  یلیخ  هک  دـشابیم 

، دهدیم اجنیا  هب  همان  هک  یـسک  دنیامرفیم  اقآ  ترـضح  درادن . یمادقا  ولو  دـسریم ، ناشدوخ  تسد  هب  هک  ییاههمان  ًاصوصخم  دوشب ،
وا هب  هک  دراد  یهار  ًاعقاو  رگا  دـینک . یـسررب  اذـل  هدروآ ، هانپ  ام  هب  تسا ، اجنیا  اج  نیرخآ  تسا ، هدـش  دـیماان  هتفر و  اـهاج  همه  ًاـمتح 

، دیراد امش  هک  یتساوخ  رد  دیهاوخیم ، امـش  هک  يزیچ  نیا  دیـسیونب  شیارب  ای  دیریگب  سامت  وا  اب  هن ، رگا  دیهدب ، ماجنا  دوشب ، کمک 
هداد وا  هب  هن »  » خساپ ولو  یخـساپ ، هدش و  هدـناوخ  هدـمآ ، يربهر  رتفد  هب  شاهمان  هک  دـنادب  وا  تسین . ام  تاناکما  تارودـقم و  ّدـح  رد 

زا دعب  فجن  دورب  تساوخیم  دوب . اقآ  ترـضح  تمدخ  میکح  رقاب  دمحم  دیـس  دیهـش  تقو  کی  مراد . رگید  هرطاخ  کی  دـشاب . هدـش 
یلیخ ناشیا  اکیرمآ ، هیضق  هب  عجار  هلمج  زا  دندومرف ، ار  یتارکذت  میکح  ياقآ  هب  هسلج ، نآ  رد  اقآ  ترضح  ایاضق  نیا  مادص و  طوقس 

هک تسین  مدای  ار  بلاطم  نآ  نیع  منکیم ، نومـضم  هب  لقن  نم  دیوشیم  دراو  يروشک  هب  نالا  امـش  دندومرف  دندرک . تبحـص  گنـشق 
. دیسرتب اکیرمآ  زا  ادابم  تسا . طلـسم  اجنآ  رد  تردق  وزاب و  روز و  همه  اب  هدرک و  لاغـشا  ار  اجنآ  اکیرمآ  تسا و  اکیرمآ  لاغـشا  تحت 

بوعرم ار  امش  دناهدرک ، تسرد  اجنآ  رد  اهییاکیرمآ  هک  وراب  جرب و  نآ  تامهم و  هحلسا و  نآ  روز و  نیا  يرابکتسا و  ماظن  نیا  ادابم 
اکیرمآ تردق  بوعرم  ادابم  دیورب . اجنآ  رد  هیحور  نیا  اب  امـش  دنورب . نوریب  اجنیا  زا  مه  دـیاب  دـنریقح و  اهییاکیرمآ  دـنکب . ناشدوخ 

زا سفن ، هب  دامتعا  نیا  زا  رطاخ ، نانیمطا  نیا  زا  نم  تفگ : دوب  یعاجش  ناملسم  مه  ناشیا  دنک ، شتمحر  ادخ  میکح  ياقآ  دریگب . رارق 
ناشن نادند  گنچ و  بترم  دـشکیم ، هناش  خاش و  بترم  تسا و  امـش  یگیاسمه  رد  نالا  اکیرمآ  منکیم . بجعت  امـش  مارآ  سفن  نیا 

ترضح تسا . بلاج  یلیخ  نم  يارب  نیا  دیشابن . اکیرمآ  بوعرم  هک  دینکیم  هیـصوت  مه  ام  هب  دیتسه و  مارآ  روج  نیا  امـش  دهدیم و 
هک تسین  روج  نیا  میراد . دامتعا  نانیمطا و  ادخ  هب  ام  میاهدرک . زاب  باسح  ادخ  يور  ام  تسیچ ؟ يارب  تلاح  نیا  ینادیم  دندومرف  اقآ 
ادخ هب  ام  اّما  میمهفیم ؛ ار  اهنیا  ندوب  یشحو  مینیبیم . میراد  زور  ره  مه  ار  اکیرمآ  نادند  گنچ و  تسیچ . تسیک و  اکیرمآ  مینادن  ام 

ار یتاکن  رکذ  رگا  يدـنبعمج  ناونع  هب  يورم ! ياقآ  بانج  میاهداد . رارق  ادـخ  ورگ  رد  لد  میدرک و  باسح  ادـخ  يور  میدرک ، دامتعا 
، دینیبب تسا . اقآ  ترـضح  تایحور  منکب ، ضرع  تسا  مزال  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  ینایاپ ، نخـس  ناونع  هب  دییامرفب . دـینادیم ، يرورض 
لانم و لام و  هب  تردـق و  هب  یتقو  ًالومعم  یـسایس ، ناربهر  یهلا . يونعم و  ناربهر  هتـسد  کی  میراد و  یـسایس  ناربهر  هتـسد  کـی  اـم 

یتـمحز میدرک ، یـشالت  دـنیوگیم  دـنايروج . نیا  ًاـبلاغ  دـننکیم . شوـمارف  ار  هیلوا  فادـها  نآ  رگید  دنـسریم ، یتاـناکما  ناوـنع و 
ناربهر میدرک . هک  تسا  ییاهراک  نیا  زا  نتشادرب  هرهب  تقو  الاح  میاهدیسر ، یلانم  ماقم و  لام و  کی  هب  الاح  میدرب ، یجنر  میدیـشک ،

ار فادها  نآ  دننکیم و  شالت  راک و  دناهتشاذگ . تمایق  يارب  ار  ندیچ  دنتـسه ، هدنز  هک  يرخآ  زور  ات  اهنآ  دنتـسین . يروج  نیا  یهلا 
تقو چیه  دندرکیم . راک  رخآ  هظحل  ات  دینکیم ، هاگن  هک  ار  ناربمغیپ  یگدنز  امـش  دندوب . روط  نیمه  ناربمغیپ  دننکیمن . شومارف  مه 
همئا دناهتشاذگ . ادخ  اب  تاقالم  يارب  ار  ناشندیچ  اهنآ  دوبن . تقو  چیه  ناشدوخ  يارب  يدام  عفن  ندیچ و  دندشیمن . هتسخ  هتـسشنزاب و 

تحارتسا تقو  چـیه  درکیم ، راک  رخآ  زور  ات  ماما  دوب . روج  نیمه  هیلع ) یلاعت  هللاناوضر   ) ماما دـندوب . يروج  نیا  همه  ام ، ءاـیبنا  اـم ،
هیحور تیعطاق و  نامه  اب  طاشن ، نامه  اب  هیحور ، نامه  اب  رخآ  زور  ات  درکن . یگتـسشنزاب  ساسحا  تقو  چیه  ماما  دـشن . هتـسخ  درکن و 

لمع اهتبحـص و  لماعت و  اقآ ، یگدـنز  یـشم و  زا  تقو  چـیه  ینعی  مینیبیم . ار  نیمه  ًاتقیقح  اقآ  ترـضح  رد  ام  درکیم . راـک  یبـالقنا 
نیا ًاتقیقح  ام  دنربب . ياهرهب  هدش ، هدیچ  هرفـس  نیا  زا  دننک و  تحارتسا  دنهاوخیم  يرادـقم  رگید  هک  میاهدرکن  ساسحا  ار  نیا  ناشیا ،
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نامه تسا . هدـش  ضوع  يراک  هزوح  طقف  دنتـسه . دهـشم  و 57  و 45  و 42  لاس 40  ياقآ  نامه  اـقآ  ترـضح  میاهدرکن . ساـسحا  ار 
نآ راک  هزوح  یعرـش . هفیظو  فیلکت و  راک و  ایند و  هب  یتبغریب  نامه  تیلوئـسم و  ساسحا  نامه  يراک ، طاشن  نامه  یبالقنا ، هیحور 
دح کی  رد  نالا  دـنتخادرپیم . مه  ار  شیاههنیزه  باتک و  ربنم و  ینارنخـس و  اـت  راـهچ  هب  دجـسم ، کـی  هب  دوب  دودـحم  ناـشیا ، عقوم 

نیمه زا  یکی  تسه ، مدای  تقو  کی  يرابکتـسا . ياهروشک  اـکیرمآ و  میژر  اـب  ناـشلباقت  روشک ، کـی  دـح  رد  رتهدرتسگ ، رتعیـسو و 
هک یناوج  هرود  نآ  یبورک ! ياقآ  دندومرف  ناشیا  هب  اقآ  دندوب و  یبورک  ياقآ  اقآ  ترـضح  تمدخ  دندمآ  روشک  سانـشرس  نویناحور 
هک الاح  دیعبت و ،... هجنکـش و  نادنز و  میدوب . هزرابم  لابند  امـش  ام و  دنتـسه ، تامعن  زا  يرادربهرهب  هافر و  ینارذگشوخ ، لابند  همه 

هتـشاد یـسنا  طابترا و  نیرتمک  اقآ  ترـضح  اب  هک  یناسک  همه  میـشاب . دعب  يایند  رکف  هب  رتشیب  دیاب  الاح  تسا ؛ هدش  ام  رمع  رخآ  رگید 
روشک ماـظن و  نیا  يارب  راـختفا  يدنلبرـس و  تزع و  زج  هک  ياهیحور  نیا  يرابکتـسادض ، هیحور  نیمه  یبـالقنا ، هیحور  نیمه  دنـشاب ،

روج نیا  تسا . روج  نیمه  مه  ناشیا  یـصخش  یگدنز  رد  تسه ، مه  اقآ  یگدنز  رد  هیحور  نیا  ماما ، زا  دعب  دننیبیم . ار  تسا  هدرواین 
اقآ یلخاد  یگدنز  هن ، يرادربهرهب . تمعن و  هافر و  نورد ، رد  اّما  دشاب ، یبالقنا  راعش  دایرف و  هزرابم و  اقآ  ترضح  نوریب  رد  هک  تسین 
رد اّما  دننیشنیم ؛ مئانغ  میسقت  هرفس  رـس  رگید  دسریم ، هجیتن  هب  بالقنا  دننکیم و  هزرابم  یتقو  یـسایس  ناربهر  تسا . روج  نیمه  مه 

مئانغ میـسقت  هرهب و  ندـیچ  تسین . اهثحب  نیا  ًالـصا  اقآ ، ترـضح  و  هیلع ) یلاعت  هللاناوضر   ) ماـما ترـضح  يربهر  هب  یمالـسا  بـالقنا 
. دوب یبسانم  يدـنبعمج  تسا . يرابکتـسا  ياهتردـق  ربارب  رد  نیکمت  مدـع  يدنلبرـس و  راختفا ، تزع ، هزرابم ، نامه  رخآ  زور  ات  تسین .

خ  / مج ماج  عبنم : مینکیم . رکشت  وگتفگ  نیا  رد  تکرش  رطاخ  هب  امش  زا  اددجم 

يا هنماخ  ماما  هریس  تیصخش و 

(2  ) يربهر مظعم  ماقم  یملع  تیصخش 

هیقف تیالو  هرابرد  يوربک  ثحب  کی  دشاب و  تداهـش  نامتک  یعون  تسا  نکمم  الا  منک و  ضرع  دیاب  هک  مراد  يورغـص  یثحب  اتمدقم 
نیا ام  هعماج  رد  دـناوت  یم  زورما  هک  يدرف  نیرتهب  هک ، دـنک  کش  یـسک  منک  یمن  ناـمگ  هیقف  تیـالو  يارغـص  دروم  رد  تیعجرم . و 

لاس و دنچ  تشذگ  زا  سپ  تسین و  زورما  هدوب  لاؤس  دروم  ادتبا  رد  هلئـسم  نیا  رگا  تسا و  يربهر  مظعم  ماقم  دریگ  تسد  هب  ار  مچرپ 
نیا ماـجنا  رد  هک  ار  يدرکلمع  هداد و  ناـشن  دوخ  زا  یلاـعلا  هلظ  دـم  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  ینعی  راوگرزب  درم  نیا  هک  يا  هبرجت 

تباث ناشیا  تهج  ره  زا  تسین . ناتـسود  هب  دسر  هچ  ات  نانمـشد  يارب  یماهفتـسا  لاؤس و  چیه  ياج  رگید  دنا  هداد  هئارا  نیگنـس  هفیظو 
رد اصوصخم  هعماج  کی  يربهر  تسا . طرش  يربهر  رد  ییاهتلصخ  دنتسه . هعماج  نیا  ربهر  نیرت  حلاص  درف و  نیرت  هتسیاش  هک  دندرک 

، دنا هدرک  کیرحت  یمالسا  يروهمج  لباقم  رد  مه  ار  مالسا  ناهج  یتح  هکلب  هدش و  جیـسب  بالقنا  لباقم  رد  ایند  لک  هک  زورما  يایند 
مهف یعاـمتجا و  روـما  مهف  كرد و  رظن  زا  تـسا ، عـمج  ناـشیا  رد  یبوـخب  هللا  دـمحب  هـک  دراد  مزـال  ار  يا  هژیو  قـیقد و  رایـسب  طورش 
هقباس شخب و  نیا  رد  تیریدم  مالسا و  یلـصا  فادها  اهنامرآ و  حیحـص  تسرد و  مهف  مالـسا و  حور  مهف  فرط  نآ  زا  ایند و  گنهرف 

، ندرک هزرابم  نداد و  حرط  ندرک و  رکف  ندیـشک و  تمحز  اهلاس  تسا و  یمالـسا  ماظن  کی  ییاپرب  هک  گرزب  فده  نیا  رد  تمدـخ 
تسیربهر ملاس و  حیحص و  تیریدم  رد  رثؤم  مهم و  یلیخ  اهنیا  دوش  یشنیب  هچ  ياراد  یصخش  کی  هک  نیا  رد  تسا  لیخد  یلیخ  اهنیا 

رظن دروم  يورغـص  ثحب  رد  رتشیب  هچنآ  نیا  رب  هفاضا  دوش . یمن  هدید  لامک  زا  هجرد  نیا  هب  رگید  ناسک  رد  هک  تسا  یطئارـش  اهنیا  و 
تمدخ رد  تساهتدم  هدنب  دوب ، هدش  عقاو  بدا  هئاسا  دروم  هناضرغم  ياهفرح  اهیکاته و  نیمه  رد  هک  تسا  ناشیا  داهتجا  هلئـسم  دوب  نم 

هدوب رضاح  دریگ ، یم  ماجنا  ماظن  يالتبا  لحم  هثدحتسم و  لئاسم  رد  هک  یتخس  رایسب  لصفم و  یهقف  ياه  ثحب  رد  يربهر  مظعم  ماقم 
کی يداهتجا  ياهیگژیو  اهتیلباق و  نآ  دنا  هداد  هئارا  رتمک  ای  دنا ، هدادـن  هئارا  ار  یثحب  مه  ءاهقف  هک  هثدحتـسم  لئاسم  نیا  رد  الومعم  ما 
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رگید ياهباتک  هورع و  حورـش  هورع و  رهاوج ، رد  دنا و  هدرک  حرطم  همه  هک  ار  یئاهثحب  الا  دوش و  یم  نایامن  صخـشم و  قلطم  دهتجم 
رظن و تقد  تسین و  رگ  هوـلج  یلیخ  دراوـم  نآ  رد  تهاـقف  داـهتجا و  نم  رظنب  دـنک . ریرقت  هدرک و  هعلاـطم  دـناوت  یم  یـسک  ره  تـسه 

شدوخ دنشاب ، هدرکن  ثحب  یلیخ  ناگتشذگ  هک  دنک  یـسررب  ار  يا  هلئـسم  شدوخ  هک  دوش  یم  صخـشم  رتشیب  اجنآ  هیقف  کی  تهاقف 
مدوب و دهاش  نم  دهد  باوج  ار  هدراو  تالاکـشا  دهد و  قیبطت  هلئـسم  نآ  رب  دنک و  ادیپ  ار  یهقف  مزال  دـعاوق  دـنک ، ادـیپ  ار  عبانم  دورب 

نآ رد  ناشیا  دنا . هداد  ار  یئاه  تداهش  اهراتشون  نیا  زا  یـضعب  رد  هک  مدینـش  مه  اهنآ  زا  دندوب و  دهاش  مه  يرگید  ناگرزب  ءالـضف و 
زا ریغ  تسا و  ضرم  ای  ضرغ  ای  لهج  زا  یـشان  هلئـسم  نیا  رد  کیکـشت  هنوگ  ره  دنوش . یم  دراو  قلطم  دهتجم  کی  دـننام  اعقاو  هسلج 

نیا رد  یمالـسا  ماـظن  کـی  هک  هدرک  هدروآ  رب  اـهلاس  زا  دـعب  دـنوادخ  هک  ار  یئاـهوزرآ  و  تـسین ، يرگید  زیچ  مالـسا  هـب  ندز  هـبرض 
يوـه و لاـبند  هب  دراذـگب و  راـنک  ار  اـهنیا  ناـسنا  لاـح  تسا  هدوـب  اـهقف  اـملع و  همئا ، ءاـیبنا ، هنیرید  يوزرآ  هک  هتفرگ  لکـش  تکلمم 

ياهثحب زا  اتدنچ  اریخا  دمحلا هللا  تسین  یکش  ياج  يربهر  مظعم  ماقم  ندوب  قلطم  دهتجم  رظن  زا  هرخالاب  دورب ؟ دوخ  یصخش  ياهسوه 
دنک یم  تباث  ار  ناشیا  لماک  طلـست  هک  تسا  پاـچ  فرـش  رد  رگید  یـضعب  هدـش و  پاـچ  ع )  ) تیب لـها  هقف  هلجم  نیا  رد  مه  ناـشیا 

ناشدوخ صاخ  یهقف  یملع و  ياهیگژیو  ياراد  دشاب  طلـسم  اهنآ  رب  یتسیاب  يدهتجم  هیقف و  ره  هک  يداهتجا  ینابم  رب  طلـست  رب  هفاضا 
لاجر رد  دنتسه و  یبوخ  رایسب  تامولعم  ياراد  یلاجر  لئاسم  رد  هک  نیا  یکی  منک . یم  هراشا  اهنآ  زا  اتود  یکی  هب  نم  هک  دنتـسه  مه 

عفر ار  دراو  تالاکـشا  دنا ، هدرک  لوبق  ار  یلئاسم  دنهد ، یم  تیمها  یلاجر  لئاسم  هب  هک  دنتـسه  ینیدهتجم  ءزج  دـنا و  هدرک  راک  اعقاو 
ناشیا یلاجر  عالطا  تسا و  هیقف  کی  تیملعا  تاـبجوم  زا  یکی  دوخ  نیا  هک  دـنراد  یلاـجر  لـئاسم  رد  يریگمـشچ  قوفت  دـنا و  هدرک 
هلأسم دـنراد . تایاور  تایآ و  مهف  رد  هک  تسا  یمیقتـسم  قوذ  ملاس و  مهف  ناشیا  رگید  زایتما  تسا . عیـسو  هدرتسگ و  یلیخ  هللا  دـمحب 
ءاهقف زا  یضعب  هب  هک  يروما  زا  یکی  الومعم  تسا و  تهاقف  ساسا  هکلب  تسا  مهم  رایسب  طابنتسا  رد  یظفل  هلدا  زا  هدافتـسا  راهظتـسا و 

اهنآ تاراهظتسا  زا  یضعب  هک  هدوب  لاکشا  نیمه  دنتـشاد  راک  رـس و  یبرع  ياه  هزوح  اب  رتمک  هک  ییاهقف  اصوصخم  دنا ، هتفرگ  لاکـشا 
یم یجالح  یسررب و  بوخ  ار  یبدا  تاکن  دننک . یم  راهظتسا  بلاج  رایـسب  ناشیا  هک  ما  هدید  تدم  نیا  رد  نم  تسین . تسرد  قیقد و 

الومعم هک  تسا  ناشیا  ینهذ  قیقد  یقطنم و  مظن  ناشیا  رگید  یگژیو  نینچمه  دـنروآ . یم  تسدـب  ار  یبلاج  ياهتلالد  اـهنآ  زا  دـننک و 
تسین و يا  ههبـش  کش و  هنوگچیه  تمـسق  نیا  رد  نیارباـنب  تسا . زاـسراک  مهم و  رایـسب  یملع  هدـیچیپ  ياـهثحب  حـیقنت  نیودـت و  رد 

دیس يدورهاش ، یمشاه  نمهب 1376 ، اهشزرا ، همان  هژیو  هلاقم : عبانم  تسا . ساسا  یب  شا  همه  هدش  اهتبحص  نیا  رد  اریخا  هک  ییاهداریا 
؛  دومحم

یقالخا لیاضف 

هبرجت زا  ات  دنتـسه  نانآ  تفرـشیپ  یقرت و  لماوع  فشک  یپ  رد  دنراد و  ریظن  مک  نادهاجم  ناگرزب و  یگدـنز  تخانـش  هب  لیم  ناگمه 
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  كاپ  هلالـس  یلمع  هریـس  لیاضف و  زا  يا  هشوگ  نایب  ور ، نیا  زا  دـننک  هدافتـسا  تالامک  هب  ندیـسر  رد  نانآ 
اهتلیـضف و نارادتـسود  يارب  یگرزب  سرد  هدرک و  باریـس  ار  شناگتفیـش  هنـشت  ناج  نهذ و  يا ، هنماخ  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ترـضح  هلآ ،
، يا هنماـخ  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  نآرق  هتفیـش  تشاد .  میهاوـخ  لـیاضف  نیا  زا  یخرب  هب  هاـتوک  يا  هراـشا  رـصتخم ، نیا  رد  تساـه . تقیقح 

زادـنا مشچ  رد  دونـش و  یم  ناـج  لد و  اـب  ار  ینآرق  تاـیآ  توـالت  ياـه  همزمز  تسا . نآ  هنیرید  يانـشآ  نآرق و  بتکم  هتفاـی  شرورپ 
یم دودحم  ازع  سلاجم  دجاسم و  هب  نآرق  هک  توغاط ، میژر  هایـس  ناقفخ و  راگزور  رد  دنیب . یم  ار  شیوخ  دیما  يایند  یحو ، فراعم 

هنـشت ناهذا  ینآرق ، فراعم  نیریـش  دهـش  زا  داد و  یم  افـص  ار  هتفرگرابغ  ياهلد  شریـسفت  سرد  تشادن ، نالاسنهک  زج  ینایراق  دش و 
درخ ناج و  هچیرد  هدروخرس ، نایامن  رکفنشور  هک  ینامز  دوب . یبالقنا  ناملسم و  ناناوج  يارب  ینمأم  درک و  یم  باریس  ار  شناگتفیش 

هب ار  نآرق  توـالت  اـهرکفلا » رونم   » و دـندرک . یم  وجتـسج  نآ  رد  ار  شیوـخ  تاـیح  هدوـشگ و  برغ » قرـش و   » ياـهقفا رب  ار  شیوـخ 
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شمارآ غورف  رپ  دیشروخ  نیا  يامرگ  زا  تخود و  یم  رظن  هداد و  لد  نآرق  هب  وا  دنتشاگنا ، یم  یتسرپ  هنهک  هتفرگ ، ءازهتـسا  هرخـسم و 
اهتعاس تسا ، هتفرگ  ناشیا  زا  ار  لاب  غارف  تالکـشم  لئاسم و  هوبنا  تسا و  یمالـسا  هعماج  يربهر  راد  هدـهع  هک  زین  نونکا  تفرگ . یم 

باتک نایراق  زا  ار  نآرق  یتوکلم  منرت  یصاخ ، يونعم  تذل  اب  دراپس و  یم  نآرق  هب  ار  شیوخ  ناج  لد و  دنیشن و  یم  نایراق  لفحم  رد 
 : دـیوگ یم  روـشک ، مرتـحم  ناـیراق  زا  یکی  تسا . نآرق  زا  ناـشیا  رکف  حور و  ندوـب  مهلم  زا  یکاـح  نیا  و  دونـش ؛ یم  یحو  ینامـسآ 

دنـسر یم  يربهر  مظعم  ماقم  روضح  هب  ناضمر  كرابم  هام  رد  نآرق ، دـیتاسا  ینآرق و  ياهراک  نایلوتم  ناظفاح ، نایراق ، هک  تساهلاس 
نآرق دننیـشن و  یم  تعاس  جـنپ  دودـح  یهاگ  دـنک . یم  ادـیپ  همادا  راطفا  ات  هدـش و  عورـش  سلجم  راطفا ، زا  لبق  تعاس  ود  ـالومعم  هک 

دیآ یم  شنهذ  هب  هیآ  نیا  دنیب ، یم  نآرق  عامتسا  زا  ار  هل  مظعم  یحور  ذاذتلا  نآرق و  هب  ناشیا  رفاو  هقالع  یتقو  ناسنا  دننک  یم  عامتسا 
گنهرف طسب  رد  يروحم  شقن  ناـشیا  ( 1 « ) انامیا مهتداز  هتاـیا  مهیلع  تیلت  اذا  مهبولق و  تلج  هللا و  رکذ  اذا  نیذـلا  نونمؤملا  اـمنا  : » هک

هنوگچ میدـهاش  نآلا  ام  هک  تسا  يردـق  هب  ینآرق  گنهرف  هعـسوت  هار  رد  هل  مظعم  هفقو  یب  شالت  دـنراد و  هتـشاد و  هعماـج  رد  ینآرق 
(2 . ) میراد نالاسدرخ  یتح  نازومآ و  شناد  نایهاگـشناد ، حطـس  رد  یناوارف  زاتمم  نایراق  هدرک و  ادـیپ  طسب  هعماـج  رد  نآرق  شزومآ 
قیاـقح و رب  متـس  هریت  ياـهربا  هک  يراـگزور  تسا ، ناـشیا  یگـشیمه  هارمه  نیرید و  يانـشآ  زاـمن ، نآ  هب  نداد  تیمها  زاـمن و  هماـقا 

یب رهاظ  رظن  رد  زین  زامن  درب و  یم  ورف  دوخ  هایـس  ماک  رد  ار  ناـناوج  ینید  یب  ملظ و  ناـشورخ  جاوما  دوب ، هدـنکفا  هیاـس  نید  فراـعم 
يراشبآ شرابرهگ  نانخس  دیدرگ و  نید  هنشت  ناناوج  ناقشاع و  لفحم  شتعامج  زامن  دوب ؛ هدش  تولخ  دجاسم  بارحم  هتشگ و  قنور 

رد ناشیا  دـیوگ : یم  هراب  نیا  رد  هانپ  دزیا  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  تخاس . يراـج  قح  يداو  ناگنـشت  هنیـس  رب  ار  یحو  فراـعم  زا 
قنوررپ دندرک . یم  تکرـش  زامن  نیا  رد  بالط  نایرازاب و  نایهاگـشناد ، زا  میظع  یتیعمج  دـندناوخ . یم  تعامج  زامن  تمارک  دجـسم 

. دندوب اه  هدرک  لیصحت  ناناوج و  نانآ ، رتشیب  هک  یتیعمج  مه  نآ  دیسر ، یمن  دجسم  نیا  تیعمج  هیاپ  هب  دهشم ، زور  نآ  دجاسم  نیرت 
صاخ و تلاح  دندرک .  یم  تسمرس  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  فراعم  ناگنـشت  دنداد و  یم  هجوت  زامن  هب  ار  ناگمه  ناشیا 

دجـسم رد  تعامج  هماقا  يارب  يا ، هنماخ  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  باختنا  عوضوم  ناشیا ، ( 3 . ) دوب مکاح  دجـسم  نآ  رب  يریذپان  فصو  حور 
یپ رد  دوب  رادروخرب  یصاخ  تیعقوم  زا  هک  دجسم  نتخاس  زا  سپ  تمارک  ياقآ  هک  دوب  روهشم  دراد : یم  نایب  هنوگ  نیا  زین  ار  تمارک 

یمق و نیـسح  اقآ  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  هدـش و  رازگرب  دجـسم  رد  میظع  یتعامج  زامن )  ) هک دـنیب  یم  باوخ  رد  یبش  دوب  یتعامج  ماما 
یم بارحم  رد  ار  ینارون  يدیـس  دـنک . یم  هاگن  بارحم  هب  هدرک  بجعت  دـنا . هتفرگ  رارق  تعامج  لوا  فص  رد  رگید  ياملع  زا  یخرب 

تیادـه و هک  زین  نونکا  ( 4 . ) دـنک یم  دجـسم  رد  زامن  هب  توعد  ناشیا  زا  هدـش و  انـشآ  يا  هنماـخ  هللا  ۀـیآ  اـب  زور  نآ  يادرف  هک  دـنیب 
هدیزرون و غیرد  یـششوک  چیه  زا  یهلا  هضیرف  نیا  نتخاس  افوکـش  زامن و  گنهرف  شرتسگ  يارب  دنراد ، هدـهع  رب  ار  ناناملـسم  يربهر 

هـضیرف نیا  هماقا  هب  شناد  ملع و  رگنـس  رد  یمالـسا  بالقنا  ناتـسوب  ناگتفکـشون  فص  رد  هاگ  دشاب و  یم  تکرح  نیا  رادمچرپ  دوخ 
ياهدومنهر هئارا  اب  دننک و  یم  تیامح  زامن  ياهرانیمس  سلاجم و  يرازگرب  تهج  رد  نارگید  ياهـشالت  زا  دنزادرپ ، یم  یهلا  گرزب 

نم هب  ناشیا  دـیوگ : یم  هراـب  نیا  رد  یتئارق  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  دـنزرو . یم  دـیکأت  نآ  يـالاو  تیمها  رب  هناـفراع ، هناـمیکح و 
تعانق یگتسراو و  ( 5 . ) هن متفگ : مشاب ؟ هدرک  لطعم  ای  مشاب  هدادن  نم  هک  دیا  هتـساوخ  نم  زا  يزیچ  زامن  هرابرد  نونک  ات  ایآ  دندومرف :

عمط لیاذر  زا  ندوب  هتساریپ  یگداس و  تعانق و  رویز  هب  یگتسارآ  تسا و  هدوب  شترـضح  یگدنز  تاراختفا  زا  یگداس  یـشیالآ و  یب 
ببس يرادان  یتسدگنت و  و  ریذبت ، فارسا و  بجوم  ییاراد  انغ و  زگره  تسوا . يراتفر  یحور و  تالاح  نیرتزراب  زا  ربکت ، صرح و  و 

عبط و تعاـنم  هتـشاد و  رود  ییاـیند  هدـنبیرف  ياـه  هولج  هب  یگدوـلآ  زا  ار  نتـشیوخ  هتـسویپ  هدوـبن ، يو  سفن  تزع  یبوکرـس  قـلمت و 
یصخش لزنم  هب  مرتخد  دقع  يارب  دیوگ : یم  یتئارق  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  تسا . هداد  رارق  شیوخ  یگدنز  هحولرـس  ار  يراوگرزب 

قاتا یفاضا  ياهپمال  هل  مظعم  زامن ، رد  ناشیا  هب  ادتقا  ماگنه  هب  يروهمج  تسایر  نامز  رد  دوب . هدش  امن  خن  اقآ  هناخ  یلاق  میتفر . ناشیا 
دنز و یم  جوم  شا  ینارون  یگدنز  رد  شـشخب  يراوگرزب و  سفن  تمارک  ( 6 . ) دنتـشاذگ نشور  ار  پمال  کی  اهنت  درک و  شوماخ  ار 
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همشچ بآ  یلالز  شا ، هدنزومآ  راتفر  کین و  رادرک  دریگ . یم  مارآ  ترـشاعم  یتسود و  لحاس  رد  شا  ینابرهم  تبحم و  يایرد  جاوما 
رد ار  تیمیمص  یلدمه و  رذب  ینابرهم  میسن  اب  هتـسش و  ار  يزوت  هنیک  ياهراگنز  تبحم ، نیریـش  لالز  اب  هتـسویپ  دنایامن . یم  ار  ناراس 

نادنمروز ربارب  رد  ربکت و  ناتسدریز  هب  تبسن  دبات و  یمن  رب  يور  ناتسود  ناکیدزن و  اب  ترـشاعم  كولـس و  زا  زگره  دناشف و  یم  اهلد 
ناتـسود و لیماف و  نایم  رد  ناشیا  دـیوگ : یم  هراـب  نیا  رد  یناـسارخ  هداز  ظـعاو  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  دـهد . یمن  ناـشن  عضاوت 

ابیرقت هک  دح  نیا  ات  دنراد  هتشاد و  ترهش  میالم ، دروخرب  بوخ و  ترشاعم  كولس و  نسح  وکین ، قالخا  هب  ناشناسردمه  نایانـشآ و 
لفاون و هب  قوش  یهلا و  فیاظو  هب  لـمع  يراـگزیهرپ ، اوقت و  نیزاوم  هب  دـیقت  عرـش و  بادآ  هب  بدأـت  اوقت  دـبعت و  ( 7 . ) تسا ریظن  یب 
یگدـنب و تدابع و  رد  دـشاب .  یم  شترـضح  يراتفر  یحور و  تالاح  تافـص و  زا  یقالخا ، لـیاذر  تاـمرحم و  زا  زیهرپ  تابحتـسم و 

مدق وا  يارب  اهنت  تسا و  ییادخ  شتشیعم  یشم و  هکنآ  هچ  دراد ؛ راوتسا  یمزع  الاو و  یتمه  یناطیـش ، ياهریجنز  زا  نتـشیوخ  ندیناهر 
هتفگن نخـس  هتـشادنرب و  مدق  نان  مان و  تهج  يا  هظحل  هدرک و  لمع  وا  ياضر  يارب  اهنت  دیوگ و  یم  نخـس  دـنز و  یم  ملق  هتـشادرب و 

نومنهر حالص  ریخ و  هب  ار  نامدرم  شرادرک ، راتفگ و  دراد و  هنادباع  یکلـسم  هنافراع و  یحور  هک  تلیـضف  اب  باذج و  یناسنا  تسا . 
هب هک  يا )  هنماخ  هللا  ۀـیآ   ) یلاع بانج  دـندومرف : نارهت  هعمج  تماما  هب  ناشیا  باصتنا  ماـیپ  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  دزاـس . یم 

یتئارق نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  ( 8 . ) دیشاب یم  بوصنم  نارهت  هعمج  تماما  هب  دیتسه  هتسیاش  لمع  ملع و  رد  فوصوم و  هقباس  نسح 
یمشاه ياقآ  درک و  یم  تکرح  ناشیا  ياه  فتک  هک  درک  یم  هیرگ  نانچ  مدید . ار  ناشیا  هبعک  رانک  رد  بالقنا ، لوا  لاس  دیوگ : یم 

(9 . ) دنتـشاد یـشوخ  لاح  مه  اب  ود  ره  هک  داد ، یم  شوگ  يا  هنماـخ  ياـقآ  تاـجانم  هب  هتـشاذگ و  نماد  يور  ار  دوخ  رـس  یناجنـسفر 
شدوجو تسا .  نانآ  یگدنز  زا  هتفرگ  ماهلا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  بتکم  هتفای  شرورپ  راوگرزب  نآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هتخابلد 

قلاخ هب  برق  یلاع و  تالامک  هب  ندیـسر  دـشاب . یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كاپ  نادـناخ  هب  ناوارف  هقالع  الاو و  قشع  زا  ولمم 
رد شرمتـسم  روضح  ینارون و  هار  نیا  رد  تکرب  اب  رمع  فرـص  هفقو و  یب  شالت  هک  دـناد ؛ یم  نانآ  هب  لسوت  يوریپ و  رد  ار  اـتمه  یب 

ظعاو نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  دراد . ناشیا  هقالع  زا  ناشن  همه  همه و  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  يراوگوس  سلاـجم  نشج و  مسارم 
مالسا ناهج  هب  هجوت  یمالسا و  تدحو  هب  هقالع  نیع  رد  ام ، نارکفنشور  زا  یخرب  فالخ  رب  يو  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  یناسارخ  هداز 

تراهط و تمصع و  تیب  لها  هب  اتاذ  تسا  نآ  دهاش  یمالسا  بهاذم  بیرقت  یناهج  عمجم  لیکشت  هک  ناناملسم  هماع  يارب  يزوسلد  و 
نیب رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  تیالو و  هعاشا  يارب  دـنم و  هقالع  ناشیا ، مولع  فراعم و  رـشن  روبق و  تراـیز  ناـنآ و  هب  لـسوت 

یناهج عمجم  « ، » هیمالـسالا بهاذملا  نیب  بیرقتلا  عمجم   » رانک رد  هک  تساتـسار  نیمه  رد  و  ( 10 . ) دنراد رارصا  رایسب  ناهج  نیملـسم 
دهعتم فعـضتسم و  مدرم  هب  قشع  زا  هتخیمآ  شتکربرپ  یگدنز  رـسارس  مدرم  هب  هقالع  دنا . هدومرف  سیـسأت  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب » لها 

كاپ و هنیآ  رد  ار  دامتعا  دیما و  رون  تسادیوه و  شهاگن  راتفر و  گنهآ  رد  هک  تسا  يا  همغن  موب ، زرم و  نیا  مدرم  هب  یگتفیش  تسا .
هزرابم و ياهنادیم  رد  هوتـسن  دهاجم  نیا  شالترپ  هرهچ  زین  نآ  زا  سپ  یمالـسا و  بالقنا  نارود  مهم  ثداوح  رد  دناشن . یم  اهلد  لالز 
شیـالآ و یب  ياـضف  رد  هتفر ، روشک  طاـقن  نیرترود  رد  نانیـشن  خوک  نافعـضتسم و  رادـید  هب  زین  نوـنکا  دیـشخرد . یم  روـشک ، هرادا 

مظعم هداوناخ  دزاس . یم  شیوخ  تبحم  قشع و  زا  لامالام  ار  ناـشناج  بلق و  هدـیدرگ ، ناـنآ  نیـشنمه  تیمیمـص ، تبحم و  زا  هدـنکآ 
نانآ یگدنز  رد  ییانـشور  دـیما و  يوس  هب  يا  هچیرد  شیوخ ، صالخا  اب  تفوطع و  تسد  اب  هتفرگ و  رارق  شتبحم  نوناک  رد  نادـیهش 

یب ندز  رس  يا ، هنماخ  هللا  ۀیآ  تالامک  زا  یکی  دنک . یم  نادنچ  دص  نآ ، راذگناینب  هار  همادا  بالقنا و  دربشیپ  هب  ار  ناشدامتعا  هدوشگ 
شا هناریلد  ریگیپ و  تازرابم  تسا . ناشیا  زراب  تافص  زا  یگنادرم ، تعاجش و  تعاجش  ( 11 . ) تسا نادیهش  ياه  هناخ  هب  ناشیا  همدقم 

رد تراسج  هجهل و  تحارص  دربن و  ياهنادیم  رد  رمتـسم  روضح  دیعبت ، يریگتـسد و  اهراب  زا  سپ  نآ  موادت  توغاط و  هایـس  نارود  رد 
تـشحو ناگمه و  باجعا  هک  دحتم  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  هسلج  رد  ریظن  یب  ینارنخـس  نوچمه  نانمـشد  لباقم  رد  نیـسحت  روخ 

، ناریا مدرم  هصاخ  حلاص و  ناگدـنب  هب  عوشخ  عوضخ و  نیع  رد  ناراکمتـس ، ناملاظ و  زا  ندیـسارهن  تخیگنارب و  ار  گرزب  ياهتردـق 
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3  . 73 / . 11/3 هاپس ، یمالسا  تاقیقحت  زکرم  هبحاصم   2  . 2  . هیآ (، 8  ) لافنا  1 : . اهتشون یپ  تسا . ناشیا  يدوجو  صیاصخ  زا  همه  همه و 
7 . . نامه  6  . 72 / . 30/11 هاپـس ، یمالـسا  تاقیقحت  زکرم  هبحاصم   5 . . نامه  4  . 72 / . 31/11 هاپـس ، یمالـسا  تاقیقحت  زکرم  هبحاصم 
/30/9 هاپس ، یمالسا  تاقیقحت  زکرم  هبحاصم   9  . 245  . ص ج 11 ، رون ، هفیحص   8  . 72 / . 21/10 هاپس ، یمالسا  تاقیقحت  زکرم  هبحاصم 

لسن هلاقم : عبانم   1372 / . 30/9 هاپس ، یمالسا  تاقیقحت  زکرم  هبحاصم   11  . 72 / . 21/10 هاپس ، یمالسا  تاقیقحت  زکرم  هبحاصم   10  . 72.
؛  هاپس یمالسا  تاقیقحت  هدکشهوژپ  رثوک ،

(1  ) يربهر مظعم  ماقم  یگدنز  زا  زومآ  سرد  یتارطاخ 

هچ ره  هیرهم ، دروم  رد  الوا  دـندومرف : اقآ  دـمآ ، نایم  هب  تبحـص  هیرهم  زا  يربهر  مظعم  ماقم  رـضحم  رد  دـقع ! مسارم  يارب  هکـس !  14
رتخد هک  هدوب  نم  تنـس  نیا  مناوخ و  یم  دقع  هبطخ  مدرم  يارب  نوچ  نم  یلو  دـیهد ، رارق  هیرهم  ار  نامه  دـشاب ، امـش  رتخد  رظن  دروم 
دیناوت یم  دیهاوخب  رگا  ما ; هدرکن  ار  راک  نیا  مه  الاح  ات  مناوخ ، یمن  ار  شدقع  هغیـص  دـشاب  هکـس  زا 14  شیب  شا  هیرهم  هک  یمناـخ 

نم رظن  زا  دناوخب و  ار  دقع  هغیص  يرگید  ياقآ  دزن  دیورب  مناوخب ; مناوت  یمن  ار  دقع  هغیص  نم  یلو  دیهدب ، رارق  مه  هکـس  زا 14  شیب 
يزور بالقنا  زا  لبق  یهاشمتـس  میژر  ياهتیذا  رازآ و  یمالـسا ) ياروش  سلجم  هدنیامن   ) لداع دادـح  یلعمالغ  رتکد  درادـن .  یلاکـشا 

یلاح رد  اقآ  دنزرف  متفر .  ناشلزنم  هب  تمارک ، دجسم  هب  تعامج  زامن  هماقا  يارب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  ندروآ  يارب  رهظ  زا  شیپ 
نایرج مدرک : لاؤس  تسا .  هتخیر  مه  هب  اقآ  لزنم  لیاسو  بابـسا و  مدـش  هجوتم  ماـگنه  نیا  رد  درک .  زاـب  ار  رد  دوب ، هدـیرپ  گـنر  هک 

مه هب  ار  اقآ  هناخباتک  لزنم و  ادص ، رس و  اب  دندش و  ناملزنم  دراو  مرادناژ  ات  دنچ  دوز  حبـص  تفگ : هناکدوک  نابز  نامه  اب  وا  تسیچ ؟
اب ییانـشآ  دهـشم ) تمارک  دجـسم  يانما  تئیه  وضع   ) نایلعحتف ياـقآ  دـندرب .  ار  وا  مردـپ  ياـهاپ  هب  گـنفت  قادـنق  ندز  اـب  دـنتخیر و 

هچخیرات هرابرد  تارکاذم  زاغآ  رد  دنتشاد ; نانع  یفوک  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هک  یتاقالم  نیلوا  رد  اهروشک  یـسایس  لاجر  هچخیرات و 
: دوب هتفگ  تاقالم  زا  دعب  نانع  یفوک  دـندرک .  تبحـص  انغ  روشک  یعامتجا  یـسایس و  تیعقوم  نآ و  گرزب  ياهتیـصخش  انغ و  روشک 

يربهر نینچ  هک  دـننک  راختفا  دـیاب  اهناملـسم  اهیناریا و  مرادـن .  عالطا  ناشیا  هزادـنا  هب  دوخ  روشک  هرابرد  متـسه ، انغ  لها  هکنیا  اب  نم 
يادـتبا نامه  زا  دوب : هتفگ  ناراگنربخ  هب  نانع  یفوک  هسلج ، زا  دـعب  نینچمه  دـندوب .  للم  نامزاس  لـک  ریبد  ناـشیا  شاـک  يا  دـنراد . 

يزور فلتخم  مولع  اب  ییانشآ  هاگشناد ) دیتاسا  زا   ) هدنیاپ مالسالا  ۀجح  دندرک .  ریخست  ارم  بلق  يا  هنماخ  هللاآ  تیآ  ترـضح  تاقالم ،
دندوب هتـسشن  وناز  ود  اقآ  لباقم  رد  هداز  نسح  هللا  تیآ  دندرک ، ادـیپ  روضح  یلمآ  هداز  نسح  هللا  تیآ  لزنم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هک 

نایب ار  یبلاـطم  نآ  هراـبرد  دـندروآ و  ار  ( 1  ) یبالرطـسا هداز ، نسح  هللا  تیآ  نم ! رورـس  نم ! يـالوم  نـم ! ياـقآ  دـنتفگ : یم  اررکم  و 
ملع هب  ییانـشآان  لـیلد  هب  اـم  دـندرک .  یم  لوـبق  هداز  نسح  هللا  تیآ  دـندومرف و  یم  یبلاـطم  یهاـگ  زین  يربـهر  مـظعم  ماـقم  دـندرک ،

زا  ) یناشاک يوسوم  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  دنتسه .  انشآ  زین  هبیرغ  مولع  هب  اقآ  هک  دوب  مولعم  اجنیا  زا  میدش .  یمن  هجوتم  بالرطـسا 
دنزرف هک  يربهر -  مظعم  ماقم  طسوت  ناناوج  زا  يا  هدع  دقع  هغیـص  يارجا  زا  سپ  اهمناخ  سورع  اهداماد و  اقآ  نارهت ) تیب -  ياضعا 

دـیربب و لزنم  هب  ار  یناج  یب  مسج  کی  امـش  رگا  : » دـندومرف تحیـصن  نینچ  ار  اهداماد  سورع و  ناشیا ، دوب -  اـهنآ  عمج  رد  زین  هدـنب 
يریگدرگ راب  کی  هام  دنچ  ره  دشاب  مزال  دیاش  درادن ، زاین  یگدیـسر  هب  نادـنچ  دـینک ، يرادـهگن  الاک  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دـیهاوخب 

نآ ياوه  رون و  بآ ، رد  دینک .  تبقارم  نآ  زا  دییامن و  یگدیـسر  نآ  هب  زور  ره  دیاب  دیربب ، لزنم  هب  ار  هدنز  نادلگ  کی  رگا  اما  دوش . 
روط هب  نآ  زا  دـیاب  دـیرب و  یم  لزنم  هب  ار  هدـنز  لگ  کی  مه  امـش  : » دـندومرف همادا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  دـیرب ».  راک  هب  ار  مزال  تقد 

سورع بقارم  دـیاب  زین  اهداماد  اـقآ  دـننک .  ییاریذـپ  تبقارم و  اـهداماد  زا  دـیاب  اـهمناخ  سورع  دوشن .  هدرمژپ  اـت  دـینک  تبقارم  بترم 
رد دنکب  دناوت  یمن  یطلغ  چیه  اکیرمآ  نارهت )  ) ینیـسح یلع  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  دـنیامن ».  تبحم  اهنآ  هب  دنـشاب و  اهمناخ 

تاـیه دـص  زا  شیب  روـضح  رد  مدرک و  داریا  اـیند ، رد  هطلـس  ماـظن  اهتردـق و  طلـست  هـیلع  يروـشرپ  قـطن  یللملا ، نـیب  عماـجم  زا  یکی 
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نیسحت ارم  دندمآ  يدایز  هدع  قطن ، نآ  زا  دعب  مدرک .  موکحم  مدیبوک و  مان  ندرب  اب  ار  يوروش  اکیرمآ و  اهتلود ، ياسؤر  یگدنیامن و 
دنتشک ار  وا  مه  ادعب  هتبلا  و  دوب -  یبالقنا  ناوج  کی  هک  اهروشک  نارس  زا  یکی  تسا .  تسرد  امش  نخـس  دنتفگ : دندرک و  قیدصت  و 

همه دیسرت .  یمن  اکیرمآ  زا  هک  دینکن  هاگن  ناتدوخ  هب  میوگب ، امش  هب  یهتنم  تسا ، تسرد  امـش  ياهفرح  همه  تفگ : دمآ و  نم  دزن  - 
مظعم ربهر  مسرت .  یم  اکیرمآ  زا  مه  نم  تفگ : دروآ و  کیدزن  ار  شرـس  دعب  دنـسرت ! یم  اکیرمآ  زا  دـنا  هتـسشن  اجنیا  رد  هک  ییاهنیا 

هب ناشیا  دندوب .  دهشم  تعامج  همئا  زا  یکی  يربهر  مظعم  ماقم  ردپ  ادخ  تیانع  ردپ و  هب  ناسحا  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  بالقنا ،
ناشیا نمـض  رد  دنوش ، لقتنم  نارهت  هب  دوب  مزال  نامرد  هجلاعم و  يارب  دنریگ و  یم  رارق  ییانیبان  ضرعم  رد  یمـشچ  هضراع  کی  لیلد 

ام هقالع  سنا و  دننامه  دندرک ; یم  زاربا  رگیدمه  هب  تبـسن  يرفاو  هقالع  شنادـنزرف  ردـپ و  نیا  یفرط  زا  دنتـشاد ، زاین  راتـسرپ  کی  هب 
زا هکنیا  ای  دنهدب  همادا  مق  رد  ار  ناشـسرد  دننامب و  هک  دندوب  ددرم  يربهر  مظعم  ماقم  طیارـش  نیا  رد  فسوی .  بوقعی و  ترـضح  نیب 

ردپ هب  تمدخ  دیاش  هک  دیآ  یم  شیپ  ناشیا  يارب  ههبش  نیا  دنریگ .  هدهع  رب  ار  ردپ  يراتسرپ  دننک و  رظن  فرـص  دوخ  یملع  تفرـشیپ 
يارب امـش  هک  تسا  نیا  نم  هدـیقع  دـیوگ : یم  وا  دـننک .  یم  تروشم  دوب ) تفرعم  لـها  هک   ) ناشناتـسود زا  یکی  اـب  دـشاب .  رت  بجاو 

یم امش  هب  دهـشم  رد  دهدب  امـش  هب  مق  رد  دهاوخ  یم  ادخ  هچنآ  ینعی  دروآ ، یم  دهـشم  هب  ار  مق  ادخ  دیورب ، دهـشم  هب  ردپ  هب  تمدخ 
اب دننک و  یم  رظن  فرـص  دوب  هدمآ  شیپ  مق  رد  هک  يزاتمم  طیارـش  نآ  مق و  رد  لیـصحت  زا  دنیـشن ، یم  ناشیا  لد  هب  فرح  نیا  دهد . 
یم نانبل ) هللا  بزح  لک  ریبد   ) هللا رصن  نسح  دیس  ياقآ  الوم  رب  هیکت  اب  روشک  هرادا  يدزی  حابصم  هللا  تیآ  دندرگ .  یمرب  دهشم  هب  ردپ 
هللا بزح  هب  یلیخ  دوب و  ام  ییانگنت  یتخس و  جوا  میدوب .  يربهر  مظعم  ماقم  رـضحم  نانبل  هللا  بزح  ياروش  هارمه  هب  هعفد  کی  تفگ :

اب ام  هک  یعقوم  دننک .  دوبان  ار  هللا  بزح  هک  دوب  هدش  اه  هئطوت  همه  دوب ، هتفرگ  تروص  مه  خیشلا  مرـش  سنارفنک  تشذگ .  یم  تخس 
هفاضا سپس  تسین ».  مهم  دایز  اهزیچ  نیا  دیوش ، یم  زوریپ  امش  : » دومرف داد و  دیما  ام  هب  ناشیا  میتشاد ، رادید  مالسا  ناهج  مظعم  ربهر 

ناوعا و ناتسود و  هب  دوش ، یمن  ادیپ  یهار  چیه  رگید  دوش و  یم  راوشد  میارب  لئاسم  لح  اهتقو  یضعب  روشک  روما  هرادا  رد  نم  دندرک :
اب زاین  زار و  زا  دعب  میوش ، یم  نارکمج  دجسم  یهار  میریگ و  یم  شیپ  ار  مق  هار  میورب .  نارکمج  هب  دیوش  هدامآ  هک  میوگ  یم  راصنا 
لح تروص  نیدب  لکشم  مسر و  یم  یمیمصت  هب  اجنآ  رد  نم  دنک و  یم  یئامنهار  ارم  بیغ  زا  یتسد  اجنامه  منک  یم  ساسحا  نم  اقآ ،

رد ناناوج  اب  طاـبترا  يربهر ) ناـگربخ  سلجم  وضع   ) یبعک نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  منک ».  یم  یلمع  ار  میمـصت  ناـمه  دوش و  یم 
، راقو مظن و  بوخ ، دروخرب  وکین ، تبحـص  هب  ناوت  یم  دنا ، هتـشاد  بالقنا  زا  لبق  زا  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  هک  ییاه  هبذاج  هنیمز 
اب سک  چـیه  هک  تساجنیا  بلاج  درک .  هراشا  ناناوج  مدرم و  اب  ییور  هداشگ  نارگید و  هب  مارتحا  بدا و  ساـبل ، يزیمت  ندوب و  بترم 

دجـسمرد اقآ  هک  ییاهزور  زا  یکی  دشاب .  هتـشاد  يا  هدـننز  یخوش  ناشیا  رانک  رد  هدرکان  يادـخ  درک  یمن  تارج  تیمیمـص  همه  نیا 
دجـسم رد  هایـس  هتخت  زا  هدافتـسا  دینک .  هیهت  سیردت  يارب  ار  یهایـس  هتخت  دندومرف : تمارک  موحرم  هب  دـندرک ، یم  زامن  هماقا  تمارک 

 . دـنیایب دجـسم  هب  نآرق  ریـسفت  يارب  رـسپ -  رتخد و  اهناوج -  هک  دـندومرف  ررقم  ار  یـصاخ  تعاس  سپـس  دوب .  بیجع  یلیخ  اـم  يارب 
هب دندروآ و  یم  رد  ار  ناشیاهرداچ  دوخ  فیک  زا  دنوش ، اقآ  هسلج  دراو  دنتـساوخ  یم  یتقو  هک  مدـید  یم  ار  رتخد  نایوجـشناد  یهاگ 

دندش یم  یبالقنا  نیدتم و  درف  کی  دنداد و  یم  ریسم  رییغت  یلک  روط  هب  اهسالک ، نیا  رد  روضح  هسلج  دنچ  زا  سپ  دنتخادنا و  یم  رس 
نآ و زا  هدافتسا  اب  هک  امن  نامسآ  تسیا  هحفص  بالرطسا ، ( 1 تشون : یپ  دهشم ) تمارک  دجسم  ءانما  تئیه  وضع   ) نایلعحتف اقآ  جاح  . 

 . دننک یم  جارختسا  ار  یبلاطم  تئیه  ملع  یضایر و  ملع  اب  ییانشآ 

(2  ) يربهر مظعم  ماقم  یگدنز  زا  زومآ  سرد  یتارطاخ 

زا ولمم  هشیمه  مدناوخ ، یم  زامن  نآ  رد  هدنب  هک  يدجـسم  دـنناد  یم  دـهد ، فافک  نانآ  نس  هک  ییاهیدهـشم  ناناوج  اب  یفطاع  طابترا 
ناونع هب  هک  یناوج -  زور  کی  دـندوب .  ناوج  اهنآ  زا  يرایـسب  مدرک ، یم  رارقرب  یفطاع  هطبار  ناناوج  اب  هکنیا  رطاخ  هب  دوب و  تیعمج 
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يا هدیمهف  مرتحم و  يرازاب  یجاح  تفرگ .  رارق  ضارتعا  دروم  دوب ، هتـسشن  زامن  لوا  فص  دوب و  هدیـشوپ  هنوراو  نیتسوپ  ییارگدـم - 
لوا فص  سابل  نیا  اب  تسین  بسانم  هک  تسا  هتفگ  وا  هب  یجاح  هک  مدیمهف  دش ! برطـضم  ناوج  نآ  هک  تفگ  يزیچ  ناوج  شوگ  رد 
نیا ییوگ  یم  ارچ  متفگ : یجاح  هب  سپـس  دینیـشنب .  اج  نیمه  دیتسه .  بسانم  لوا  فص  يارب  امـش  اقافتا  متفگ : ناوج  هب  نم  دینیـشنب !

طابترا ( . 1  ) دـنک ادـتقا  ام  هب  دـیایب و  تعامج  زامن  هب  دـناوت  یم  مه  هنوراو  نیتسوپ  اب  ناوج  هک  دـننادب  همه  راذـگب  دورب ، بقع  ناوج 
ییوجلد يا  هداوناخ  زا  زور  کی  دنتـشاد ، ادهـش  ياه  هداوناخ  اب  دهـشم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هک  يرادید  رد  ادهـش  هداوناخ  اب  یفطاع 

همه یماسا  زا  دندروآ ، ناشیارب  ار  نادیهـش  سکع  هکنیا  زا  دعب  يربهر  مظعم  ماقم  دوب .  هدـش  دیهـش  ناشدـنزرف  راهچ  هک  دـندرک  یم 
، نایاپ رد  دـنداد .  یم  اهنآ  هب  ییایادـه  دـندز و  یم  ادـص  کچوک  مسا  اب  ار  دارفا  اقآ  هفراعم ، زا  دـعب  دـندومرف .  لاؤس  هداوناخ  ياضعا 
زا سپ  دـمآ و  دوب  زابناج  هک  راوگرزب  يادهـش  نیا  ناردارب  زا  یکی  نیب ، نیا  رد  دـندومن .  میدـقت  دیهـش  رداـم  ردـپ و  هب  زین  يا  هیدـه 

رـسمه يارب  اقآ ، تفگ : دیهـش  ردـپ  دـندرک .  ییوجلد  وا  زا  يربهر  مظعم  ماـقم  درک .  هیرگ  هب  عورـش  قوش -  يور  زا  یـسوب -  تسد 
، درادن یتحاران  چیه  دندومرف : يربهر  مظعم  ماقم  دنا .  هتساوخ  شیاوادم  يارب  ینالک  لوپ  اهرتکد  تسا و  رامیب  نوچ  دینک ، اعد  ناشیا 

هجلاعم تحت  يرتسب و  ناتسرامیب  رد  نیملسم  رما  یلو  روتسد  هب  ردارب  نیا  رسمه  زور  نآ  يادرف  دش .  دهاوخ  لح  شلکـشم  هللا  ءاش  نا 
ناشکرابم تسد  هب  دـنداد و  یم  ینیریـش  اهنآ  هب  دـندز و  یم  ادـص  مسا  هب  ار  هداوناـخ  دارفا  اـقآ  اددـجم  رادـید  ناـیاپ  رد  تفرگ .  رارق 

یم داقتنا  ینالوئـسم  زا  ینارگ  مروت و  هرابرد  يربهر  مظعم  ماقم  هعماج  تایعقاو  زا  عـالطا  ( . 2  ) دنتـشاذگ یم  اه  هچب  ناهد  رد  ینیریش 
دنداد یم  خساپ  نانیمطا  اب  هل  مظعم  دننک .  یم  هئارا  ناشیا  رـضحم  تسردان  ياهـشرازگ  هک  دندوب  یعدم  ینیلوئـسم  لباقم ، رد  دندرک ،
دیرخ يارب  ناشدوخ  زور  ره  نم  هداوناـخ  ياـضعا  تسا .  مدرم  هعماـج و  اـب  نم  طاـبترا  لوصحم  تسین ، نارگید  ياهـشرازگ  اـهنیا  هک 

زا تاعالطا  ( . 3  ) دـننابیرگ هب  تسد  سونام و  تایعقاو ، نیا  اب  دـننک و  یم  هعجارم  رازاب  هچوک و  هب  نان و ...  لیبق  زا  هرمزور  جاـتحیام 
یگدیسر ارقف  هب  تسا ؟ یعضو  هچ  نیا  اقآ  دنتفگ : اقآ  هب  هجوم  ياملع  زا  یکی  هک  مدوب  يربهر  مظعم  ماقم  رضحم  رد  يزور  لاناک   18

اقآ دیزادنیب .  هار  تاداهنشیپ  قودنص  کی  هک  منک  یم  داهنشیپ  نم  دنتفگ : صخش  نآ  تسیچ ؟ امـش  داهنـشیپ  دندومرف : اقآ  دوش .  یمن 
 . دـهد یمن  باوج  راک  نیا  مراد ، روشک  نیا  رد  یتیریدـم  هبرجت  لاس  تسیب  زا  شیب  نم  دـندومرف : دـنتخادنا و  نییاپ  ار  ناـشکرابم  رس 

توهبم صخـش  نیا  دـندرک و  حرطم  ار  یتاعالطا  اقآ  دـندوب  هدرک  حرطم  ناشدوخ  هقطنم  زا  صخـش  نیا  هک  یتالکـشم  هراـبرد  سپس 
دسر و یم  نم  هب  تاعالطا  لاناک ، هدجیه  زا  دندومرف : اقآ  سپـس  دنا .  هدروآ  اجک  زا  ار  تاعالطا  نیا  تیالو  میظع  ماقم  هک  دوب  هدـنام 

يربهر مظعم  ماـقم  تمدـخ  مرتخد  دـقع  يارب  شنیب  ياـطعا  ( ! 4  ) دـنربخ یب  نآ  زا  زین  رتـفد  نیلوئـسم  هک  دـسر  یم  نم  هـب  یتاـعالطا 
ضرع اقآ  هب  داماد  ردپ  دقع ، ندناوخ  زا  دعب  دندرک .  تحیصن  ییابیز  تفاطل و  هب  ار  نیجوز  يربهر  مظعم  ماقم  دقع ، زا  لبق  میدیسر . 

نامز ماما  هرابرد  يا  هقیقد  دنچ  داماد  دندرک .  لابقتـسا  اقآ  دناوخب ؟ مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هرابرد  یحدم  داماد  دـیهد  یم  هزاجا  درک :
هب ور  تشاد ، روضح  اجنآ  رد  هک  امیـس ) ادص و  مرتحم  تسایر   ) یناجیرال ياقآ  دومرف .  نیـسحت  ار  وا  اقآ  درک و  یحادـم  مالـسلا  هیلع 

مظعم ماقم  هظحل  نیا  رد  یناوخب ! امیس  ادص و  رد  ات  مینک  توعد  ار  امش  دیاب  يراد ، هک  یبوخ  يادص  اب  تفگ : یخوش  هب  درک و  داماد 
مزیزع دـندومرف : دـندرک و  داماد  هب  ور  سپـس  ریگن .  ام  تسد  زا  ار  ام  ياه  هبلط  دـندومرف : یناجیرال  ياقآ  هب  يدـج  يا  هفایق  اب  يربهر 
بلاج یلیخ  نم  يارب  هتکن  نیا  يورب .  اهراک  نیا  لابند  سرد  ياج  هب  دـنک و  ضوع  ار  تریـسم  اهفرح  نیا  اداـبم  ناوخب .  سرد  بوخ 

رد هک  دنتخاس  هجوتم  ار  داماد  يربهر  مظعم  ماقم  ساسا  نیا  رب  دنک .  ضوع  ار  یصخش  ریـسم  تسا  نکمم  یخوش  کی  یهاگ  هک  دوب 
رضحم ناتـسبرع  دهع  یلو  هللادبع  ریما  راب  کی  يربهر  مالک  ذوفن  رادتقا و  ( . 5  ) دناوخب بوخ  ار  شیاهـسرد  دیاب  طقف  ینونک  تیعقوم 

 . دـنزاسب ار  ینم  دـنیایب  هک  میراد  ینیـسدنهم  نامدوخ  ام  اـی  دـیزاسب  ار  ینم  اـی  دـندومرف : هنارمآ  اـقآ  هک  دوب  هدـمآ  يربهر  مظعم  ماـقم 
، مدش فرـشم  جح  هدنب  هک  دعب  لاس  مشچ . ) يور  هب  اربهر   ) دئاقلا دیـس  ای  ینیع  یلع  تفگ : تشاذگ و  شرـس  يور  تسد  هللادـبعریما 

ماقم دوب  رارق  دندوبن ...  ادهش  نیا  رگا  ( . 6  ) دندوب هدروآ  مهارف  نیرئاز  يارب  ار  مزال  تاناکما  مامت  دندوب و  هدرک  تسرد  ار  ینم  مدید 
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عبر کی  زا  دـعب  اقآ  تشذـگ و  ررقم  تقو  زا  هقیقد  هدزناپ  دـنروایب .  فیرـشت  املع  زا  یکی  لزنم  هب  یـصخشم  تعاس  رد  يربهر  مظعم 
ادهش هداوناخ  ندید  هب  ام  هلب  دندومرف : اقآ  دیتشاد .  ریخات  يا  هقیقد  دنچ  امش  دنتفگ : اقآ  هب  هیانک  اب  صخش  نآ  دندروآ .  فیرشت  ریخات 

لبق زا  میدوب ، هتفر  ام  هک  يا  هچوک  رد  مینز ، یم  رـس  اهنآ  همه  هب  دشاب ، دیهـش  هداوناخ  دـنچ  هچوک  کی  رد  رگا  الومعم  میور ، یم  هک 
اقآ نیا  دوب .  تلع  نیا  هب  ام  ریخات  دراد ، روضح  زین  يرگید  دیهش  هداوناخ  دش  مولعم  دعب  دنراد ، روضح  دیهـش  هداوناخ  ود  دندوب  هتفگ 

مظعم ماـقم  دـینک .  یم  بولق  بذـج  يارب  ار  راـک  نیا  امـش  ینعی  تسین ; دـب  بولق  بذـج  يارب  اـهراک  نیا  تفگ : درکن و  كرد  زاـب 
ادهـش هداوناخ  نیا  رگا  دـینادب  ینالف  ياقآ  یلو  دـیراذگب ، دـیهاوخ  یم  هچ  ره  ار  شمـسا  امـش  دـندومرف : يدـج  تلاح  کی  اب  يربهر 

هام ياهبـش  زا  یکی  رد  بالقنا  زا  لـبق  يزاـسوگلا  ( . 7  ) دوبن یلاعبانج  هدـنب و  رـس  رب  همامع  نیا  دوبن ، كاپ  ياـهنوخ  نیا  رگا  دـندوبن ،
روضح اقآ  تاقالم  يارب  مدرم  زا  يریثک  عمج  دوب و  رازگرب  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  روضح  اـب  ینآرق  يا  هسلج  ناـضمر ، كراـبم 

ار ناشیا  اقآ  توالت ، زا  سپ  درک .  توالت  ار  نآرق  زا  یتایآ  دوب ، يا  هچب  رـسپ  نامز  نآ  رد  هک  یـسوط  دیعـس  ياقآ  دندوب .  هدرک  ادیپ 
! دناوخ یم  نآرق  بوخ  ردقچ  هک  دینیبب  ار  هچب  رسپ  نیا  دندومرف : تیعمج  هب  ور  دندرک و  دنلب  ار  هچب  رسپ  تسد ، يور  هب  دندز و  ادص 

تایلمع رد  هتسیاش  ییوگلا  ( 8  . ) دنداد یسوط  ياقآ  هب  هیده  ناونع  هب  یغلبم  دعب  دیریگ .  ارف  ار  نآرق  دیورب  دیریگب و  دای  دنزرف  نیا  زا 
لاس لوط 8  رد  مدوب .  فراع  نایجیـسب  رانک  رد  یفطـصم  اقآ  يربهر ، مظعم  ماقم  زیزع  دـنزرف  روضح  دـهاش  نم  مدـقم ، طخ  رد  ردـب ،

روضح نیا  ما .  هدـید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـمحم  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ياهرکـشل  رد  ار  ناشیا  اهراب  سدـقم ، عاـفد 
لیـس هب  یناسردادما  ( . 9  ) دراد نادـنزرف  تیبرت  هب  ناشیا  هجوت  يربهر و  مظعم  ماـقم  دـهعت  زا  ناـشن  ههبج ، رد  اـقآ  نادـنزرف  هناـعاجش 

 . میتفر رهشناریا  هب  یناسر  کمک  يارب  نامرک  قیرط  زا  ام  دش .  بارخ  مدرم  زا  يرایسب  ياه  هناخ  دمآ ، لیس  رهـشناریا  رد  یتقو  ناگدز 
، میتفر رتکیدزن  تسا .  لیس  لخاد  هک  يدیس  نآ  دنتفگ : دراد ؟ هدهع  هب  یسک  هچ  ار  اهراک  تیلوئسم  میدیـسرپ : میدیـسر  اجنآ  هب  یتقو 
هب دریگن و  بآ  ات  تسا  هدز  الاب  ار  شراولش  ياه  هچاپ  هتفرگ ، شود  هب  درآ  هسیک  کی  هک  میدید  ار  يا ) هنماخ  هللا  تیآ   ) يدیشر دیس 

زاین زیچ  همه  دندومرف : تسا ؟ زاین  زیچ  هچ  متفگ : وا  هب  یسرپ ، لاوحا  مالس و  زا  سپ  دنک .  یم  کمک  دنا  هدش  لیـس  راچد  هک  یناسک 
تمدخ هتـشگرب و  رهـشناریا  هب  هدرک ، عمج  لوپ  دجاسم  رد  میدـمآ و  ناجنـسفر  هب  عیرـس  تسا .  رتهب  يدـقن  ياهکمک  نالا  یلو  تسا ،

لوپ نیا  اب  مینیبب  تسا  بوخ  دنتـسه ، عمج  همه  نایاقآ  تسا ، یبوخ  تقو  نالا  دـندومرف : ناشیا  میدیـسر .  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح 
دسر یم  رظن  هب  دندومرف : ناشیا  نایاپ  رد  داد ، يداهنشیپ  سک  ره  دشاب .  هتـشاد  اه  هدز  لیـس  يارب  ار  هدافتـسا  نیرتشیب  ات  مینک  راک  هچ 

زا دنناوتب  ات  میرخب  تسا  دایز  شدلو  دازو و  دهد  یم  ناوارف  ریش  هک  یناتـسکاپ  دنفـسوگ  کی  هدز  لیـس  ياه  هداوناخ  زا  کی  ره  يارب 
یپ ( . 10  ) دش ماجنا  اه  هدز  لیـس  يارب  عقوم  نآ  هک  دوب  يدنمـشزرا  راک  نیا  دـننک .  هدافتـسا  ناشدـلو  داز و  ریـش و  تشوگ ، تسوپ ،

 . يدنره رافص  نیسح  ياقآ  ( 3 دهشم )  ) یمطاف تاداس  یبتجم  ياقآ  ( 2 يا .  هنماخ  هللاآ  تیآ  ترـضح  بالقنا ، مظعم  ربهر  ( 1 تشون :
یملع تئیه  وضع   ) ینارهتاقآ رتکد  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  ( 5 يربهر ) ناگربخ  سلجم  وضع   ) یبعک نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  ( 4

ۀجح ( 7 نارهت ) تیب -  ياضعا  زا   ) یناشاک نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  ( 6 مق ) هللا -  همحر  ینیمخ  ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم 
(9 دهـشم ) نآرق -  دیتاسا  زا   ) یمطاف تاداس  یـضترم  دیـس  ياقآ  ( 8 نارهت ) تیب -  ياضعا  زا  یکی   ) یناـشاک يوسوم  ياـقآ  مالـسالا 

( مق  ) يدمحمروپ سابع  خیش  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  ( 10 هاپس ) لک  هدنامرف   ) يوفص ییحی  دیس  رکشلرسرادرس 

(3  ) يربهر مظعم  ماقم  یگدنز  زا  زومآ  سرد  یتارطاخ 

، سدـق زور  : » دروآ یم  نآ  رد  دـسیون و  یم  يربهر  مظعم  ماقم  هب  يا  هماـن  ن ، بنیز -  ماـنب  نارهت ، زا  يا  هلاـس  رتخد 17  يریذپ  داقتنا 
ماقم دیتسکش .  رفن  نارازه  راظنا  رد  ار  وا  خلت  ردقچ  امـش  یلو  تشاد ، يا  همان  هکنیا  لثم  دش ، دنلب  امـش -  ياه  هبطخ  نایم  رد  يدرم - 

دنوادخ مراودیما  مرکشتم و  دنسرخ و  امش  رکذت  زا  مزیزع ! رتخد  : » دسیون یم  نینچ  ناوجون ، نآ  نهذ  ندش  نشور  يارب  يربهر  مظعم 
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، دـیا هدرک  يروآدای  امـش  هچنآ  باب  رد  نم  درذـگ .  رد  دنتـسین -  مه  مک  هک  ام -  گرزب  کچوک و  ياهاطخ  زا  دـشخبب و  ار  اـم  همه 
لاعتم دـنوادخ  زا  دـیاب  همه  دراوم  نیا  رد  دوش ، یمن  هاگآ  هدنونـش  ردـق  هب  دوخ  نحل  یخلت  زا  هدـنیوگ  یهاگ  منک .  یمن  یعافد  چـیه 

 .« میامن یم  تلئسم  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  امش  قیفوت  دنهد .  رکذت  وا  هب  دوش  نکمم  رگا  دنک و  حالـصا  هجوتم و  ار  هدنیوگ  هک  دنهاوخب 
، مدرک یم  يزاب  لابیلاو  اه  هچب  اب  هچوک  رد  یناوجون  یکدوک و  مایا  رد  نم  شزرو  هب  مامتها  نارهت ) تیب -  ياضعا  زا   ) مدقم سدـنهم 
، میروآ یم  ور  لابیلاو  هب  مدوخ -  ياه  هچب  اب  هتبلا  مینکب -  یهورگ  شزرو  میهاوخب  رگا  مه  نالا  متـشاد .  تسود  ار  لاـبیلاو  مه  یلیخ 

ناضمر كرابم  هاـم  نم  هابتـشا  نیقی  رازه  زا  رتهب  يا  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  بـالقنا ، مظعم  ربهر  تسا .  یبوخ  یلیخ  شزرو  هک 
يربهر مظعم  ماقم  رـضحم  رد  هسلج  نیا  مدرک  یم  لایخ  مدوب .  هدش  توعد  راطفا  هسلج  يارب  اردصالم  داینب  زکرم  يوس  زا  لاس 1380 

یب راـهظا  تیب  ياـضعا  مدرک ، لاؤس  هسلج  تیعـضو  زا  دنتـسین .  اـجنآ  ناتـسود  مدـید  یلو  متفر .  يربهر  تیب  هب  اذـل  دوش ، یم  رارقرب 
متفگ دوخ  اب  تفرگ و  ما  هیرگ  دنتسه .  اقآ  نامهم  ار  راطفا  ادهش  ياه  هداوناخ  هک  مدش  هجوتم  دش ، برغم  ناذا  تقو  دندرک .  یعالطا 

ات زاغآ  زا  هرفس  رس  هک  مدید  ار  دیهش  ردام  ود  اجنآ  رد  مشاب .  اقآ  تمدخ  رد  ادهش  ياه  هداوناخ  روضح  رد  دش  یقیفوت  رکـش ، ار  ادخ 
يدمحا ياقآ  دندومرف : هدنب  ندـید  اب  تیالو  ناشلا  میظع  ماقم  دـندرک .  یم  هیرگ  دـندرک و  یم  هاگن  يربهر  مظعم  ماقم  هرهچ  هب  نایاپ 

یلو نم ، هابتـشا  نیقی  رازه  زا  رتهب  يا  : » دـندناوخ ار  عرـصم  نیا  ههادـبلا  یف  ناشیا  مدرک .  ضرع  ناشیا  تمدـخ  ار  ناتـساد  بجع ! هچ 
 . دراد تراعذ  یمک  عرصم  نیا  اریز  ام ; » هار  هناخیم  هب  هبعکز  فرحنم  دش  : » دیوگ یم  هک  دناوخن  ار  تیب  نیا  لوا  عرـصم  رگید  ناشیا 

رـضحم رد  يزور  یماظن  سابل  یگدنزارب  نارهت )  ) يدمحا رتکد  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  مدرب .  تذـل  رایـسب  اقآ  هقیلـس  نسح  زا  نم 
ایآ هک  متشاد  دیدرت  اما  مدش .  یم  رضاح  اه  ههبج  رد  یماظن  سابل  اب  هشیمه  گنج ، نامز  رد  نم  دندومرف : هک  مدوب  يربهر  مظعم  ماقم 
رد یناحور  سابل  نامه  اب  ای  مشوپب  ار  یماظن  سابل  نیا  مراذگب و  رانک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سابل  نم  هک  تسا  نیمه  تحلصم 

امیقتسم شرازگ  نداد  يارب  مدمآ ، نارهت  هب  هعمج  زامن  رد  تکرش  روظنم  هب  ههبج  زا  هک  هبنشجنپ  زور  کی  منک !؟ ادیپ  روضح  اه  ههبج 
یتدـم راک  نیا  مدـش و  اهنیتوپ  دـنب  ندرک  زاب  لوغـشم  نم  دـندوب .  هداتـسیا  هرجنپ  تشپ  رد  هللا  همحر  ماما  متفر ، نارامج  هب  هاگدورف  زا 

تسد مدش و  قاتا  دراو  نوچ  دندرک .  یم  هاگن  ارم  تقد  هب  يدنخبل ، اب  دندوب و  هداتسیا  نانچمه  هللا  همحر  ماما  ترـضح  دیـشک .  لوط 
یم نالا  یلو  دوب ، تورم  فالخ  ام  فرع  رد  يزابرس  سابل  ندیشوپ  ینامز  دندومرف : دندز و  نم  هناش  هب  یتسد  ناشیا  مدیـسوب ، ار  ماما 
ۀجح مدرب ! یم  تذـل  یماظن  سابل  ندیـشوپ  زا  هشیمه  تفر و  نوریب  ملد  زا  دـیدرت  ماما ، ياـبرلد  مـالک  نیا  اـب  تسامـش ! هدـنزارب  مینیب 

رتدوز ار  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  یهاگ  زامن  رد  زکرمت  يارب  مالـسلا ) هیلع  قداص  ماما  لقتسم 83  پیت  هدنامرف   ) يرونلاوذ مالسالا 
يواکجنک يور  زا  يزور  روایب .  رینپ  نان و  یمک  نم  يارب  دومرف : یم  اقآ  مدروآ ، یم  تعامج  زامن  هماـقا  يارب  دجـسم  هب  ناذا  تقو  زا 

موحرم دننک ؟ یم  بلط  یکاروخ  نم  زا  هک  دـندرگ  یمنزاب  لزنم  هب  راهن  يارب  رگم  اقآ  متفگ : تمارک ) دجـسم  یناب   ) تمارک موحرم  هب 
یمک اذـل  دریگ ، یم  درد  ناـشیا  هدـعم  یهاـگ  زور  لوـط  رد  تسا و  هدـید  بیـسآ  هجنکـش  رثا  رب  نادـنز  رد  اـقآ  هدـعم  تفگ : تمارک 
وضع  ) نایلعحتف ياقآ  دنناوخب .  تعام  زامن  زکرمت  اب  دنناوتب  دنک و  ادیپ  نیکست  هدعم  درد  یهاتوک  تدم  يارب  ات  دنهاوخ  یم  یکاروخ 

یلع مامالا   » باتک بحاص  نانبل و  لها  یحیسم  قادرج  جرج  ياقآ  مالسالاب  دئاقلا  دیسلا  ینرشب  دهـشم ) تمارک -  دجـسم  يانما  تئیه 
ناریا هب  ات  دوب  هدمآ  زرم  هب  زرم  يربهر ، مظعم  ماقم  ندید  يارب  دوش ، امیپاوه  راوس  دناوت  یمن  هک  ۀیناسنالا »  ۀلادعلا  توص  مالسلا  هیلع 

هب نم  دیتشون ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دروم  رد  هک  یباتک  هب  عجار  دندومرف : هدرک ، دیجمت  لیلجت و  یلیخ  وا  زا  هل  مظعم  دوب .  هدیـسر 
هک اجنآ  زا  دیتشون .  ام  يالوم  ردپ و  هرابرد  ار  باتک  نیا  امـش  هک  ارچ  منک ، یم  رکـشت  امـش  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنزرف  ناونع 

: تفگ قادرج  جرج  مراد .  داهنـشیپ  کـی  دراذـگ ، یمن  باوج  یب  دـنکب ، یتمدـخ  ناـشیا  هب  هک  ار  سک  ره  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
ناسحالا دسرب ، امش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلص  هکنیا  يارب  تسا  نیا  مداهنشیپ  تسا ، صقان  امـش  راک  دندومرف : ناشیا  دییامرفب . 

رگا دیسیونب .  یباتک  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  تاداس  همع  هرابرد  هک  تسا  نیا  هب  امـش  راک  مامتا  دینک و  مامت  ار  ناتراک  مامتالاب ،
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درک و لوبق  مه  وا  تشاذـگ .  دـهاوخن  باوج  یب  ار  امـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  مهد  یم  لوق  امـش  هب  نم  دـیدرک  ار  راـک  نیا 
دئاـقلا دیـسلا  ینرـشب  : » تفگ نم  هب  ناـشیا  مدـمآ ، ناـشیا  هقردـب  يارب  نم  دورب ، اـت  دـش  دـنلب  سپـس  درک .  مهاوـخ  ار  راـک  نیا  تفگ 

وه هتلـص  مالـسالا ، وه  هتجیتن  مالـسلا  اهیلع  انتدیـس  ۀـمدخ  ناو  « » دـش مهاوخ  ناملـسم  هکنیا  هب  داد  تراشب  ارم  بالقنا  ربهر  مالـسالاب ;
ۀجح دش ».  مهاوخ  ناملـسم  هدنیآ  رد  هک  دنداد  نم  هب  ناشیا  ار  هدژم  نیا  تشاذگ ، دهاوخن  هلـص  نودـب  دـندومرف : اقآ  هکنیا  مالـسالا ;
هیلع اضر  ماما  ترـضح  رهطم  دقرم  دـنهاوخ  یم  هک  یماگنه  نوناق  هب  يدـنبیاپ  تیب ) ياضعا  زا   ) یناشاک يوسوم  نیملـسملاو  مالـسالا 

 . دنهد یم  هدش  توعد  ياهتیصخش  دارفا و  هب  یبوررابغ  لمع  ماجنا  يارب  ار ، يدیفس  ياهلامتسد  مرح  مادخ  دننک ، یبوررابغ  ار  مالسلا 
دوخ تروص  رس و  هب  یبور ، رابغ  زا  سپ  دنریگ و  یم  ار  اهلامتسد  نیا  يربهر  مظعم  ماقم  دنا .  هدش  هتشغآ  بان  بالگ  اب  اهلامتسد  نیا 

هکنیا اب  مرادرب ؟ مدوخ  يارب  ار  كربتم  لامتـسد  نیا  مناوت  یم  نم  ایآ  دـندومرف : یـسبط  ياـقآ  هب  اـهیبور  راـبغ  زا  یکی  رد  دنـشک .  یم 
یم يوضر  سدقم  ناتسآ  تیلوت  ار  یـسبط  ياقآ  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، تیالو  ناشلا  میظع  ماقم  رظن  ریز  يوضر  سدق  ناتـسآ  تیلوت 

 - تیب ياضعا  زا   ) یناقح یلع  دمحم  مالـسالا  ۀجح  دـنهد .  ماجنا  ار  راک  نیا  نوناق  هب  يدـنبیاپ  ناشیا و  یگنهامه  اب  دنتـساوخ  دـنناد ،
زا دـعب  مدرک .  نایب  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنز  زا  یتارطاـخ  متفر و  ربنم  ناراـمج  هینیـسح  رد  يزور  اـی ...  یـصوصخ  کـشزپ  نارهت )

: میوگب امش  يارب  هرطاخ  کی  مه  نم  دیهدب  هزاجا  تفگ : درک و  هعجارم  نم  هب  درک  یم  یفرعم  کشزپ  ار  دوخ  هک  یصخش  ینارنخس ،
نم هب  رامیب  نونع  هب  شدنزرف  هارمه  هب  يا  هبجحم  رایسب  مناخ  هک  مدرک  یم  تیزیو  ار  نارامیب  مدوب ، هتسشن  ناتسرامیب  بطم  رد  يزور 

ناوجون نآ  ردام  زا  تشاد .  یناوارف  تهابش  يربهر  مظعم  ماقم  هب  نوچ  درب ، ورف  رکف  هب  ارم  دنزرف  هفایق  هنیاعم ، زا  سپ  دندرک .  هعجارم 
مناخ هب  تفرگ ، ارف  ار  مدوجو  بجعت  متسه .  ناشیا  رسمه  نم  هلب ، تفگ : دیراد ؟ یتبسن  يا  هنماخ  هللا  تیآ  اب  امـش  ایآ  هک  مدرک  لاؤس 

یم دنهد و  یمن  هزاجا  ار  يراک  نینچ  اقآ  ریخ ، : » دنتفگ ناشیا  دـیرادن ؟ یـصوصخ  کشزپ  امـش  رگم  مدرک : ضرع  يربهر  مظعم  ماقم 
يور ار  مرس  مهدب .  همادا  مراک  هب  متسناوتن  رگید  نم  دنتفر ، هک  ینامز  دینک ».  هعجارم  ناتسرامیب  هب  مدرم ، ریاس  دننام  دیاب  امـش  دنیوگ 

زا لاح  نیا  اب  اما  مراد ، دای  هب  ار  يو  تاصخشم  مامت  مدینش .  کشزپ  نآ  نابز  زا  ار  هرطاخ  نیا  نم  مدرک .  هیرگ  رایـسب  متـشاذگ و  زیم 
هیملع هزوح  دیتاسا  زا  یکی   ) يدحا ياقآ  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح  دندومرف .  دییات  ار  عوضوم  زین  ناشیا  مدیـسرپ ، مه  يراوگرزب  ملاع 

ار فالخ  نیبکترم  دنک و  یم  هدـهاشم  ار  يرکنم  دزی ، رهـش  نیدایم  زا  یکی  رد  بناجنیا  ردارب  لاس 1372 ، رکنم  زا  یهان  ینابیتشپ  مق )
 . دننک یم  رارف  مه  نیبراض  دوش و  یم  ناتـسرامیب  یهار  ناشیا  دننز .  یم  کتکار  وا  تدش  هب  راکفالخ  ناناوج  دنک .  یم  رکنم  زا  یهن 

يارب نیلوئسم  زا  يا  هدع  هعفد  کی  هک  تشذگ  یم  هیـضق  نیا  زا  زور  ود  دیاش  دنهد ، یمن  ناشن  یـشنکاو  هنوگچیه  زین  رهـش  نیلوئـسم 
ندروخ کتک  نایرج  میدـش ، هجوتم  اهدـعب  دـندرک .  نیبراض  ندرک  ادـیپ  فرـص  ار  دوخ  تمه  همه  دـندمآ و  ناتـسرامیب  هب  تاـقالم 

نآ رود  دنـسر ، یم  هک  ربخ  نیا  هب  اه  همانزور  هعلاطم  ماگنه  يربهر  مظعم  ماقم  دوب و  هدش  جرد  یمالـسا  يروهمج  همانزور  رد  مردارب 
کی زاس  هنیمز  مادقا  نیا  دنوش و  یم  ریگتسد  نیبراض  هجیتن  رد  دوش .  يریگیپ  عیرـس  هک  دنهاوخ  یم  نیلوئـسم  زا  دنـشک و  یم  طخ  ار 
یملع تئیه  وضع   ) یبارتوبا یلع  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  دوش .  یم  دزی  رهـش  رد  یمالـسا  ياهـشزرا  زا  تیامح  رد  ییامیپهار 

، قالخا شوخ  يوناب  هک  يربهر  مظعم  ماقم  ردام  دنزرف  رد  ردام  تیـصخش  ریثات  هللا ) همحر  ینیمخ  ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم 
یم سامت  يروشک  یناتسا و  تاماقم  زا  یـضعب  اب  یهاگ  ناشدنزرف  يروهمج  تسایر  نامز  رد  دندوب ، یعاجـش  لاح  نیع  رد  نابرهم و 

ياهیراتفرگ هب  ارچ  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  ضارتعا  نیلوئسم  زا  یـضعب  درکلمع  هوحن  هب  ینارگن و  زاربا  دوجوم  تیعـضو  زا  دنتفرگ و 
رد دنتـشادن .  مه  مدختـسم  یتح  و  دندوب ، اهنت  يربهر  مظعم  ماقم  ردـپ  تلحر  زا  دـعب  راوگرزب  يوناب  نیا  دـینک ؟ یمن  یگدیـسر  مدرم 
 - يربهر مظعم  ماقم  ییاد   ) يدامادریم نیسح  دیس  جاح  دنتشادن .  نارگید  رب  يزایتما  هنوگ  چیه  دندوب ، ضیرم  هکنیا  اب  ناشرمع  رخاوا 

باجح هب  تبـسن  ام  دوب ، هدـمآ  تیالو  ناشلا  میظع  ماقم  تمدـخ  هک  وتوب  ریظن  یب  مناخ  نارادمتـسایس  رب  يونعم  يراذـگریثات  دهـشم )
تحیـصن ماقم  رد  لوا  نامه  زا  اقآ  دیـسر .  اقآ  تمدـخ  رـس  هب  رداچ  ناشیا  میدرک و  ادـیپ  ناشیارب  يرداـچ  یتح  میتفرگ و  داریا  ناـشیا 
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هعیش وت  یناملسم ، وت  ینآرق ، دنزرف  وت  یتیب ، لها  دنزرف  وت  ینینمؤملاریما ، دنزرف  وت  یتسه ، مالسا  دنزرف  وت  مرتخد ، دندومرف : دندمآرب و 
، درک یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  درک و  يراز  هیرگ و  هب  عورـش  وتوب  ریظن  یب  مناخ  هک  دندرک  يراک  دـنداد و  همادا  اقآ  روط  نیمه  یتسه . 

لآ دـمحم و  صوصخم  تعافـش  : » دـندومرف هلـصافالب  اقآ  دـینک .  تعافـش  ارم  تماـیق  زور  هکنیا  نآ  مراد و  شهاوخ  کـی  تفگ : یم 
يز زا  دـینک .  گنهامه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  اـب  ار  ناـتمارم  یـشم و  امـش  هک  تسا  نیا  اـیند  نیا  رد  تعافـش  نیرتهب  تسا .  دـمحم 

 - تیب ياضعا  زا   ) یناشاک يوسوم  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  دـیوشن .  جراخ  نید  سابل  زا  دـیرادنرب و  تسد  دیناملـسم ، هک  ناتدوخ 
( نارهت

(4  ) يربهر مظعم  ماقم  یگدنز  زا  زومآ  سرد  یتارطاخ 

برغ بونج و  هقطنم  رد  یماظن  ياهدـحاو  دـندومرف : غالبا  يربهر  مظعم  ماقم  سراف ، جـیلخ  گـنج  نارحب  رد  اوق  لـک  هدـنامرف  ریبدـت 
نامه یپ  رد  تکرح  نیا  میدوب .  هدز  ودرا  دیمح ، ناگداپ  یلاوح  بونج ، هقطنم  رد  هک  میدوب  ییاهدحاو  ءزج  ام  دننک .  ادـیپ  شرتسگ 

 .« دنک زواجت  ام  كاخ  هب  بجو  کی  هزادنا  هب  یتح  یسک  هک  تفریذپ  دیابن  هجو ، چیه  هب  : » دندوب هدروآ  نآ  رد  هک  ینامرف  دوب ، نامرف 
، میتشاد ناوت  رد  هچره  ام  میریذپن .  ار  ذوفن  هنخر و  نیرت  کچوک  هک  دوب  هدرک  ممـصم  ار  ام  همه  اوق ، لک  یهدنامرف  عطاق  روتـسد  نیا 

كاخ زا  دوخ ، هرگنک  رد  يا  هبوصم  بیوصت  اب  دنتشاد  میمصت  اهییاکیرمآ  میدش .  نمـشد  اب  یلامتحا  هلباقم  هدامآ  میدروآ و  نادیم  هب 
قطانم رد  اهورین  هدرتسگ  روضح  نآ ، یپ  رد  اوق و  لک  مظعم  هدنامرف  ریبدت  دننک .  هدافتسا  قارع  هب  هلمح  يارب  ناریا  یمالسا  يروهمج 

زا هک  یلاح  رد  زور  کی  نیـشنلد  لیترت  یلـضف  یلع  رادـساپ  پیترـس  رادرـس  تشادزاب .  ناشمیمـصت  زا  ار  اهییاکیرمآ  بونج ، برغ و 
، هظحل نآ  رد  متفرگ .  رارق  یبنلا  دجـسم  تعامج  ماـما  تئارق  ریثاـت  تحت  رایـسب  متـشذگ ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  راـنک 

ناـشیا تعاـمج .  ماـما  ياـبیز  لـیترت  يرآ ، متفگ : تسا ؟ هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  امـش  رکف  يزیچ  تفگ : نم  هب  هک  مدـید ، ار  یناوج 
تروص رد  مدرک  تساوخرد  يو  زا  مدرک و  ناونع  ار  بلطم  نیمه  متفر و  دجـسم  تعاـمج  ماـما  شیپ  زاـمن ، زا  دـعب  زور  کـی  تفگ :

هعمج ماما  لیترت  تفگ : وا  ناریا .  متفگ : ییاجک ؟ لها  دیـسرپ : نم  زا  ناشیا  دهدب .  نم  هب  ار  شدوخ  لیترت  يوتحم  تساک  راون  ناکما 
ماقم هک  یطلست  مالسلا  مهیلع  همئا  خیرات  رب  طلست  یلالج  مالسالا  ۀجح  تسا .  رتهب  نم  لیترت  زا  بتارم  هب  يا ) هنماخ  یلع  دیس   ) نارهت

مالـسلا مهیلع  همئا  خـیرات  هنیمز  رد  هزادـنا  نیا  یـسک ، مرادـن  غارـس  هدـنب  تسا .  نیـشنلد  رایـسب  دـنراد ، همئا  خـیرات  هب  يربـهر  مـظعم 
هک مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دـعب  همئا  یلک  روط  هب  مالـسلا و  مهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يداه ، ماما  داوج ، ماما  لثم  يا  همئا  اصوصخم 

دیاب دـنراد و  مامتها  مهم  نیا  هب  ناوارف  تالاغتـشا  مغریلع  ناـشیا  دـشاب .  هدرک  راـک  تسا ، هدـش  هتخادرپ  ناـشخیرات  هب  رتمک  هنافـساتم 
رحبت و دنراد ، ییاهتبسانم  هب  ناشیا  هک  ییاهینارنخس  رد  دنزاتشیپ .  ناراوگرزب  نیا  یناگدنز  خیرات  لیلحت  هیزجت و  رد  هک  تشاد  ناعذا 

کیدزن همئا  نینچ  مه  ردص و  همئا  دروم  رد  یخیرات  ياهلیلحت  ترـضح و  نآ  هریـس  نینمؤملاریما و  یگدـنز  دروم  رد  هل  مظعم  تفرعم 
هفیظو ربارب  رد  میلست  نارهت )  ) يدمحا رتکد  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  دوش .  یم  صخـشم  نشور و  یبوخ  هب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هب 

دـش روطچ  مدرک : ضرع  هتفر ، ناشرادید  هب  هدـنب  نیملـسم ، رما  یلو  ناونع  هب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  باختنا  زا  سپ  هام  ود  یکی 
ترضح نیشناج  هرابرد  ناگربخ  سلجم  هک  يزور  دندومرف : يربهر  مظعم  ماقم  دیدش !؟ باختنا  بالقنا  ربهر  ناونع  هب  یلاعترضح  هک 

نیا رهظ -  ات  حبـص  سالجا -  لوا  همین  زا  دـنریگب .  یمیمـصت  نینچ  ناگربخ  هک  مدرک  یمن  رکف  الـصا  درک ، یم  ثحب  هللا  همحر  ماـما 
هلان و هثاغتـسا و  تلاح  اب  هدناوخ ، زامن  تعکر  ود  مدمآ ، لزنم  هب  هک  رهظ  اذـل  دوش ، حرطم  هدـنب  مان  تسا  نکمم  هک  مدـش  هجوتم  روط 

هثاغتسا نینچ  اضاقت ; کی  يارب  مراد  دای  رتمک  نم  دهدن .  رارق  نم  شود  يور  ار  تیلوئسم  نیا  هک  مدرک  تساوخرد  دنوادخ  زا  يراز ،
، زور نآ  رـصع  دریگن .  رارق  نم  هدـهع  رب  تیلوئـسم  نیا  هک  متـساوخ  ادـخ  زا  دوجو  مامت  اب  مشاـب .  هدرک  دـنوادخ  هاـگرد  هب  عرـضت  و 

یلو مدوبن ، راک  نیا  بلطواد  بلق  میمـص  زا  هچرگ  دـش .  ماجنا  تیفیک  نآ  اب  راک  درکن و  هجوت  الـصا  نم  تساوخ  هب  ناگربخ  سلجم 
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رتکد منک .  لمع  هفیظو  نیا  هب  دوجو  مامت  اـب  متفرگ  میمـصت  تفرگ ، رارق  نم  شود  رب  ینوناـق  یعرـش و  ظاـحل  هب  تیلوئـسم  نیا  یتقو 
نامز رد  يربهر -  مظعم  ماقم  هزوم  هب  يروهمج  تسایر  يایاده  میدقت  یمالـسا ) ياروش  سلجم  رد  نارهت  مدرم  هدنیامن   ) لداع دادـح 

هب هک  يرفس  رد  یتح  دنداد .  یم  ناشیا  صخش  هب  يدایز  يایاده  اهرفس  نیا  رد  دنتشاد .  يدایز  یجراخ  ياهرفس  يروهمج -  تسایر 
زا دعب  دندرکن و  فرـصت  ایاده  نیا  زا  کی  چیه  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یلو  دنداد ، اقآ  هب  ار  روشک  ییالط  دـیلک  دنتـشاد ، يوالـسگوی 

مالـسالا تجح  دـننادب .  روشک  هب  قلعتم  ار  اهنآ  همه  دـنراد و  هگن  هزوم  رد  ار  ایادـه  دـندومرف  روتـسد  يروهمج ، تساـیر  هرود  ناـیاپ 
روهشم نایراق  رثکا  هک  يا  هسلج  رد  ناوجون  نایراق  میرکت  مق ) ینیمخ ; ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسـسؤم  یملع  تئیه  وضع   ) یبارتوبا

یکی اه  هچب  دننک .  طبـض  زین  ار  ناشیادص  دنناوخب و  نآرق  ناناوجون  دـنداد  روتـسد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  دنتـشاد ، روضح  نآرق 
اقآ درک .  تئارق  سفن  کی  اب  طسابلادـبع و  يادـص  اب  ار  دـمح  هروس  هسلج  نآ  رد  زین  يروصنم  ياقآ  دـندناوخ .  نآرق  يرگید  زا  سپ 
زین اهرتگرزب  دندومرف : اقآ  سپس  دنداد .  هیده  يروصنم  ياقآ  هب  يدازآ  راهب  هکس  کی  دوبدای  مسر  هب  دندرک و  قیوشت  یلیخ  ار  ناشیا 

تئارق ات  دنادرگرب  ار  راون  ناشیا  دوب  هدش  مامت  راون  نوچ  تشاذگ ، يراق  لباقم  ار  طبـض  دـش و  دـنلب  ناتـسود  زا  یکی  دـنناوخب .  نآرق 
اقآ درک : ضرع  صخـش  نآ  دنتـشادزاب .  راک  نیا  زا  ار  ناشیا  دنداد و  رکذت  عیرـس  اقآ  دـنک ، طبـض  ناوجون  نایراق  تئارق  يور  ار  نانآ 
نم دزن  ار  راون  نآ  دندومرف : اقآ  دشاب .  هتشر  نیا  ناداتسا  زا  دیاب  دوش  طبض  يدرف  تئارق  تسا  رارق  رگا  دنتسین ، يراق  هک  ناناوجون  نیا 

اهنیا راون  مینیب ، یم  رتمک  ار  ناناوجون  نیا  اما  میا ، هدینش  ار  اهرتگرزب  يادص  لاس  نایلاس  ام  دندومرف : دنتفرگ و  ار  راون  سپـس  دیروایب . 
ریثات تحت  یلیخ  ناناوجون  هنحـص  نیا  ندید  زا  دوش .  كاپ  ناناوجون ، توص  دنتـشاذگن  اقآ  بیترت  نیا  هب  تسا .  رتهب  میـشاب  هتـشاد  ار 

مق مدرم  اـب  يربهر  مظعم  ماـقم  هک  يرادـید  رد  ناـناوجون  هب  صاـخ  هجوت  دهـشم )  ) یمطاـف تاداـس  یبتجم  دیـس  ياـقآ  دـنتفرگ .  رارق 
ترضح هب  يربهر  مظعم  ماقم  یسرپ ، لاوحا  رادید و  زا  سپ  دندرب .  فیرشت  زین  يدزی  حابصم  هللا  تیآ  ترضح  لزنم  هب  ناشیا  دنتشاد ،

مدرک هعلاطم  دوب ، هدش  يروآ  عمج  البرک » نامسآ  زا  رگید  یشخرذآ   » باتک رد  هک  ار  امش  ياهینارنخس  نم  دندومرف : حابصم  هللا  تیآ 
 . دوب ینامدوخ  یلیخ  هسلج  نیا  دیهد .  همادا  دیآ ، یم  رب  یسک  رتمک  هدهع  زا  هک  ار  هناملاع  ثحابم  نیا  دوب .  یلاع  یلیخ  نآ  ثحابم  . 

دنتساوخ ناظفاحم  یتح  دندومرف و  تبحص  اهنآ  اب  ینابرهم  تمیالم و  اب  اقآ  دنتـسشن و  اقآ  رانک  رد  حابـصم  هللا  تیآ  ترـضح  ياه  هون 
یم اضما  ار  اه  هچب  رتافد  مامت  هلـصوح ، اب  ناشیا  دـنتفرگ و  یم  اضما  اقآ  زا  یکی  یکی  اه  هچب  دـیوشن .  عنام  دـندومرف : اقآ  دـنوش ، عنام 

اـضما مه  ارم  ذغاک  اقآ  تفگ : اقآ  هب  دروآ و  ار  يذغاک  قرو  کی  اه  هچب  زا  یکی  دنتـشون .  یم  اهنآ  يارب  زین  یبلاطم  یهاگ  دـندرک و 
یبتجم نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  دورب .  نیب  زا  دوش و  هراپ  دراد  لامتحا  ذـغاک  نیا  نوچ  روایب ، ار  تا  یلـصا  رتفد  دـندومرف : اقآ  نک . 

هدجه  ) یناوج نارود  رد  یناوج  رد  شالت  تیدج و  مق ) هللا  همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ  هسـسؤم  یملع  تئیه  وضع   ) حابـصم
یسرد تیعقوم  نم  زا  مدیـسر ، یم  يا  هنماخ  داوج  دیـس  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مظعم  ماقم  راوگرزب  ردپ  تمدخ  هک  ینامز  یگلاس )

اقآ نیبب ! دومرف : یم  دز و  یم  لاثم  ناوخب و  ار  تسرد  بوخ  نیـسح ، دیـس  اقآ  هک  درک : یم  دیکات  اررکم  سپـس  درک و  یم  لاؤس  ار  ما 
گرزبردپ يدامادریم -  مشاه  دیـس  اقآ  موحرم  هک  تسا  نیا  مراد  دای  هب  هک  ییاهزیچ  زا  دسر .  یم  داهتجا  ماقم  هب  يدوز  هب  یلع  دـیس 

اقآ یلع  دـندومرف : یم  هک  مدینـش  اهراب  دنتـشاد و  اقآ  هب  یـصاخ  تیانع  يربهر  مظعم  ماقم  ردـپ  موحرم  و  يربهر -  مظعم  ماقم  يردام 
هیکت دراد .  هقالع  ندرک  هثحابم  هب  دنک و  یم  لاکـشا  دایز  داتـسا  هب  تسا ، سرد  ریگ  یپ  واکجنک و  یلیخ  هک  ارچ  دراد ; یبوخ  هدـنیآ 
ماقم ییاد   ) يدامادریم نیسح  دیـس  ياقآ  مرـسپ ! یلع  مرـسپ ! یلع  دومرف : یم  یکرت ) نابز  هب   ) هک دوب  نیا  يربهر  مظعم  ماقم  ردپ  مالک 
هاجنپ کچ  کی  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  يروهمج ، تسایر  نامز  رد  لاملا  تیب  هب  تبـسن  قیقد  تیـساسح  دهـشم ) يربهر -  مظعم 

زا تسا  نکمم  هک  یلوپ  رثکادح  دنیامرف : یم  دنیامن و  یم  لاسرا  يوسوم -  نیـسحریم  سدنهم  تقو -  ریزو  تسخن  يارب  یناموت  رازه 
ات دینک  زیراو  تلود  هنازخ  باسح  هب  ار  غلبم  نیا  امش  یلو  تسا ، نیا  زا  رتمک  دشاب ، هدش  اجباج  هدنب  یصخش  ياه  هنیزه  رد  لاملا  تیب 

مظعم ماقم  ناـمهم  زور  کـی  لاـملا  تیب  فرـصم  رد  هژیو  تیـساسح  نارهت )  ) هدازریم دـیمح  سدـنهم  مشاـبن .  لاـملا  تیب  نویدـم  نم 
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هب امش  دومرف : درک و  یهاگن  يو  هب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  دش ، هدرتسگ  هرفـس  هک  دوب  هتـسشن  زین  یفطـصم  اقآ  ناشیا  دنزرف  مدوب .  يربهر 
اقآ میـشاب .  مه  اب  هک  ما  هدرک  تساوخرد  يو  زا  نم  دنـشاب ، مه  هدازاقآ  دییامرفب  هزاجا  مدرک : ضرع  ناشیا  تمدـخ  نم  دـیورب .  لزنم 

ناشیا دننیشنب .  هرفس  نیا  رس  رب  هک  تسین  زیاج  اه  هچب  يارب  دیتسه .  لاملا  تیب  نامهیم  مه  امـش  تسا ، لاملا  تیب  زا  اذغ  نیا  دندومرف :
 . تسا هدومرف  اطع  اقآ  ترـضح  هب  تزع  همه  نیا  ارچ  دنوادخ  هک  مدیمهف  هظحل  نآ  رد  نم  دننک .  لیم  هناخ  ياذغ  زا  دـنورب و  لزنم  هب 

، يا هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  يروهمج  تساـیر  نارود  رد  یحیـسم  دیهـش  هداوناـخ  عمج  رد  روـضح  یلمآ  يداوـج  هللا  تیآ  ترـضح 
ایآ دندیسرپ : دیهش ، هداوناخ  دنچ  اب  رادید  زا  سپ  دندرب .  فیرشت  نارهت  هیدیجم  هقطنم  هب  ادهش  ياه  هداوناخ  رادید  يارب  ناشیا  يزور 

گنج رد  ناشدـنزرف  هک  تسا  هدـنام  یقاب  یحیـسم  هداوناخ  کی  اهنت  دـنتفگ : ناتـسود  دراد ؟ دوجو  هلحم  نیا  رد  يدیهـش  هداوناخ  زاب 
ربخ هک  یماگنه  دنداد .  تبثم  باوج  تیالو  ناشلا  میظع  ماقم  دیرب ؟ یم  فیرشت  مه  اهنآ  هناخ  هب  ایآ  تسا .  هدش  دیهـش  قارع  ناریا و 

یـششوپ لابند  هب  باجح  ظفح  يارب  همیـسارس  زین  اهمناخ  دـندیجنگ .  یمن  دوخ  تسوپ  رد  یلاحـشوخ  طرف  زا  دـنداد ، هناخ  لـها  هب  ار 
زین ییاریذپ  نامز  رد  دندرک .  دروخرب  نانآ  اب  یمرگ  هب  دندش و  دراو  یحیـسم  هداوناخ  نآ  لزنم  هب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  دنتفر . 

دندرک و لوانت  دـندوب  هدروآ  ناشیا  يارب  هک  ییاه  هویم  زا  دـنناد -  یم  كاپ  ار  باتک  لها  نایحیـسم و  هک  دوخ  يداهتجا  ياوتف  قبط  - 
يوسوم نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  میناد .  یم  نامدوخ  زا  ار  اهنآ  ام  هک  دننادب  نانآ  ات  دینک  لیم  زین  امش  دندومرف : هراشا  اب  زین  نارگید  هب 

( نارهت تیب -  ياضعا  زا   ) یناشاک

(5  ) يربهر مظعم  ماقم  یگدنز  زا  زومآ  سرد  یتارطاخ 

هب تعامج  زامن  هماقا  يارب  همه  زامن  تقو  دـندوب ، هدـمآ  ناشیا  تاـقالم  يارب  (5  ) يربهر مظعم  ماقم  یگدـنز  زا  زومآ  سرد  یتارطاـخ 
نآ فرط و  نیا  هب  درک  عورـش  دـش و  قاتا  دراو  يا  هلاغزب  ناهگان  دوب ، اپ  رب  تعامج  زامن  هک  روطنیمه  دـندش .  هدامآ  هل  مظعم  تماـما 
مه هب  ناش  شمارآ  یلک  هب  نارازگزاـمن  زا  رفن  دـنچ  درب .  دوخ  اـب  تشادرب و  ار  نارازگزاـمن  زا  یکی  هداجـس  رخآ ، رد  ندـیرپ و  فرط 
اقآ یلو  دـندیدنخ .  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  زا  ریغ  هـب  زین  نارگید  اـم  هدـنخ  زا  مدوـب و  نـم  اـهنآ  زا  یکی  هـک  دـندیدنخ  دروـخ و 

همادا ار  ناتزامن  دـیتسناوت  روطچ  امـش  هک  مدیـسرپ  اقآ  زا  زامن  زا  دـعب  دـندناسر .  نایاپ  هب  یفاضا  تکرح  هنوگچیه  نودـب  ار  ناـشزامن 
ار نایرج  نیا  زا  يا  هرذ  دـندومرف : اقآ  دوب .  هدـش  قاتا  دراو  هک  يا  هلاغزب  رطاخ  هب  مدرک : ضرع  یچ ؟ دروم  رد  دـندومرف : اـقآ  دـیهد ؟

دندوب هدرک  اپرب  يا  همیخ  یبیل ، رد  یجراخ  ياهرفس  رد  یلم  تزع  ظفح  دهشم )  ) يدزی دشار  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح  مدشن .  هجوتم 
، همیخ لـخاد  یفرط  زا  دـش .  یم  مخ  دـیاب  دوـشب ، دراو  تساوـخ  یم  سک  ره  راـچان  هب  دوـب و  هاـتوک  همیخ  نآ  يدورو  رد  عاـفترا  هک 

هللا تیآ  ترـضح  درک .  یم  مخ  رـس  یفاذـق  سکع  لـباقم  رد  هتـساوخان  دـش  یم  دراو  سک  ره  ینعی  دوب ; یفاذـق  سکع  رد ، يوربور 
هللا تیآ  دـننکن .  مخ  رـس  یفاذـق  سکع  لباقم  رد  ات  دـنوش  یم  دراو  تشپ )  ) ارقهق هب  دـنوش ، همیخ  دراو  دنتـساوخ  یم  یتقو  يا  هنماخ 

هک دندش  يدیهـش  رـسمه  لزنم  دراو  ادهـش ، ياه  هداوناخ  زا  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ادهـش  هداوناخ  هب  هنوگ  یلع  تمدخ  یلعزخ 
هب دیهـش  همرکم  رـسمه  لاـقتنا  يارب  ناـهارمه  هب  روتـسد  نمـض  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  دوب .  ناـماسبان  هناـخ  عضو  دوب و  ضیرم 

شیپ دییآ  یم  دعب  دینک  یم  بارخ  يرافغ  مالـسالا  ۀجح  دنوش .  یم  لوغـشم  تفاظن  هب  دـندنب و  یم  ار  طایح  رد  ناشدوخ  ناتـسرامیب ،
يراک هرابرد  دوخ  یلبق  رادید  رد  رادناتـسا  ياقآ  میدوب .  تیالو  ناشلا  میظع  ماقم  رـضحم  نارادناتـسا  زا  یکی  اب  هارمه  زور  کی  نم !؟
بارخ راک  دوب و  هدرک  لمع  اقآ  رظن  فالخرب  رادناتـسا  نیا  یلو  دـندوب ، هدومرف  ار  ناشرظن  هل  مظعم  دـندوب و  هدرک  یهاوخرظن  اـقآ  زا 
بارخ راک  مدرک و  لمع  امـش  رظن  فالخرب  نم  هنافـساتم  یناتـسا  لئاسم  نآ  رد  درک : ضرع  يربهر  مظعم  ماقم  هب  رادناتـسا  دوب .  هدش 

ینارهت اقآ  یضترم  رتکد  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  دییآ !؟ یم  نم  شیپ  دعب  دینک  یم  بارخ  ار  راک  دندومرف : دندش و  تحاران  اقآ  دش . 
مالسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  یللملا  نیب  هرگنک  يرازگرب  تبـسانم  هب  دراد  رورـسم  ملاس و  ار  مرورـس  رالاس و  هراومه  مدآ ، ملاع و  راداد 
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مسب دسیون : یم  يربهر  مظعم  ماقم  رـضحم  هب  يا  همان  رد  دنک و  یم  بالقنا  ربهر  میدقتار  دوخ  رون  هفیحـص  یلمآ  هداز  نسح  هللا  تیآ 
زا میرکت  لیلجت و  هرگنک  نیتسخن  سیـسات  تبـسانم  هب  ۀیمطاف »  ۀـملک  یف  ۀـمکح  صف   » هب موسوم  رون  هفیحـص  نیا  میحرلا  نمحرلا  هللا 

ءایبنالا متاخ  تنب  همطاف  ترضح  ۀمامالا  ۀیالولا و  ةوکشم  ةوبنلا و  ۀیقب  نآرقلا و  لزانم  نسحا  نیقیلا و  ةرجش  ةرمث  يربکلا و  هللا  ۀمـصع 
بانج ناریا  یمالـسا  يروهمج  گرزب  روشک  ناشلا  میظع  ربهر  هتـسجخ  نویامه و  ناـمرف  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم 

مالس اب  دوش .  یم  رازگرب  ناریا  ناردنزام  يراس  رد  فیرشلا -  هئاقب  لوطب  نیملسملاو  مالـسالا  هللا  عتم  ریبک -  يا  هنماخ  مظعم  هللا  تیآ 
عفرن  » زراب قادـصم  یفح ، سئاس  دـئار  یفو و  یلو  دـئاق  نآ  روضح  هب  دـیواج ، دـیون  دورد  هیاریپ و  یب  تدارا  هئارا  هناصلاخ و  تیح  و 

مرورـس رالاس و  هراومه  مدآ ، ملاع و  راداد  ةاجزم . »  ۀعاضبب  انئج  زیزعلا  اهیا  ای   » دوش یم  ضرع  و  ددرگ ، یم  میدـقت  ءاشن » نم  تاجرد 
رد يربهر  مظعم  ماـقم  ناتـسود ، زا  یکی  لـقن  هب  نیمورحم  زا  ییوجلد   14/6/1376 یلمآ ، هداز  نسح  نـسح  دراد .  رورـسم  ملاـس و  ار 
هک دندید  ار  ییاتسور  نز  دنچ  يراس ) ناتسرهش  بونج  رد  مورحم  یناتسهوک و  ياهاتسور  زا  یکی   ) تسوخام سرا  زا  تشگرب  ریـسم 

دنداد روتـسد  دندش ، هجاوم  هنحـص  نیا  اب  یتقو  هل  مظعم  دندرک .  یم  لمح  ار  اهمزیه  تقـشم  اب  هتـسب و  دوخ  تشپ  رب  هدرک ، هیهت  مزیه 
روتسد مه  رخآ  رد  دندرک و  یتالاؤس  نانآ  تالکـشم  زا  دنتفگ و  نخـس  اهنآ  اب  يرادقم  دندمآ ، نییاپ  نیـشام  زا  دوش .  فقوتم  نیـشام 
نودب تقو  کی  هناقداص  يایؤر  نیدوقفم ) يوجتسج  هتیمک  لوئـسم   ) هدازرقاب رادرـس  دننک .  میدقت  يا  هیده  اهنآ  زا  مادک  ره  هب  دنداد 

واـگ و يربـهر ، مظعم  ماـقم  دورو  يارب  تسا و  تیعمج  زا  رپ  هلحم  مدـید  میدـش ، يدیهـش  هداوناـخ  ندـید  يارب  يا  هلحم  دراو  عـالطا 
یلبق عالطا  نودب  نم  رادید  دیوشن و  مدرم  محازم  متفگن  رگم  دندومرف : دندش و  تحاران  هنحص  ندید  اب  اقآ  دنا .  هدرک  هدامآ  دنفـسوگ 
ندمآ یـسک  هچ  منیبب  وگب  دندومرف : دندش و  دیهـش  ردپ  لزنم  دراو  اقآ  هرخالاب  دنا .  هدادن  عالطا  رتفد  زا  اقآ ; میدرک : ضرع  ام  دـشاب . 

( هللا همحر  ماما   ) هللا حور  اقآ  جاح  بشید  نم  اقآ ، هن  درک : ضرع  دیهـش  ردپ  دـنا ؟ هداد  عالطا  رتفد  زا  ایآ  تسا ، هداد  عالطا  امـش  هب  ارم 
ادرف ینالف ، دـندومرف : دـندرک و  نم  هب  ور  هللا  همحر  ماما  دوب .  هتـسشن  هللا  همحر  ماما  رانک  رد  زین  اـضر  یلع  مرـسپ  مدـید ، باوخ  رد  ار 
ربهر متفگ  بجعت  اب  تسا .  امـش  نامهم  ربهر  دومرف  تسیک ؟ نم  نامهم  متفگ : نک .  ییاریذـپ  تناـمهم  زا  يراد ، يزیزع  ناـمهم  بش 

يدمحا مالـسالا  ۀجح  دینک .  ییاریذپ  ناشیا  زا  دیایب ، ام  هناخ  هب  دهاوخ  یم  ربهر  اباب ، هلب  تفگ : مرـسپ  دیایب !؟ نم  هناخ  هب  دـهاوخ  یم 
ياـههوک هب  يربـهر  مظعم  ماـقم  هک  زور  کـی  تفگ : یم  ناتـسود  زا  یکی  تیعقوم  هب  هجوت  اـب  ییاـمنهار  مق ) هیملع  هزوح  دـیتاسا  زا  )

دندرک یم  روصت  دنتـشادن و  یبسانم  عضو  يرهاظ  ظاحل  هب  هک  دننک  یم  دروخرب  وجـشناد  يرـسپ  رتخد و  اب  دـندوب ، هتفر  نارهت  فارطا 
لغـش و زا  دندرک و  یـسرپلاوحا  اهنآ  اب  يربهر  مظعم  ماقم  ود ، نآ  روصت  فالخ  رب  یلو  داد ، دهاوخ  ار  اهنآ  يریگتـسد  روتـسد  اقآ  هک 

شزرو هرابرد  ادتبا  اقآ  میتسه .  تسود  ام  هک  تفگ  ار  تیعقاو  دش ، هجاوم  اقآ  يابیز  قلخ  اب  یتقو  رسپ  دندرک .  لاؤس  اهنآ  ندوب  لیماف 
دینک جاودزا  مه  اب  امش  دوش و  رارقرب  امش  نایم  رد  یتیمرحم  هغیص  تسین  دب  دندومرف : مه  دعب  دندرک و  تبحص  ود  نآ  اب  نآ  يایازم  و 

یظفاحادخ ود  نآ  مناوخب .  ار  امـش  دقع  اصخـش  هک  مراد  یگدامآ  نم  دییایب ، خیرات  نالف  رد  دیدوب  لیام  رگا  دنداد  داهنـشیپ  اهنآ  هب  و 
ناشلا میظع  ماقم  هنامیرک  دروخرب  اب  دـندرک و  يراج  ار  اهنآ  دـقع  اقآ  دندیـسر .  اـقآ  رـضحم  دوخ ، هداوناـخ  هارمه  رارق  قبط  دـندرک و 
یبهذم ناوج  کی  هب  وجشناد  رـسپ  نآ  يونعم و  هبجحم و  رتخد  کی  هب  هبجحمریغ  رتخد  نآ  دنداد و  ریـسم  رییغت  ناوج  ود  نیا  تیالو ،

هیلع اضر  ماما  ترضح  رهطم  حیرض  هک  ینامز  هژیو  زایتما  در  نارهت ) امیـس -  ادص و  نادنمراک  زا   ) داژن نیما  دمحم  ياقآ  دندش .  لدبم 
رد ترایز  يارب  يربهر  مظعم  ماقم  میدش .  فرشم  متـشه  ماما  یـسوباپ  هب  يربهر  مظعم  ماقم  تمدخ  رد  دوب ، ضیوعت  لاح  رد  مالـسلا 

يوب گنر و  ربق ، رانک  رد  روضح  دـندوب ، هتـشادرب  ار  حیرـض  نوچ  دـندوب .  زاین  زار و  لوغـشم  مالـسلا ، هیلع  مامه  ماما  نآ  دـقرم  راـنک 
دنیایب مه  اه  هدازاقآ  درک ، ضرع  ناشیا  هب  یـسبط  ظعاو  ياـقآ  يا ، هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  زاـین  زار و  ناـیاپ  زا  دـعب  تشاد .  يرگید 

 . دنراد اقآ  ترـضح  هراومه  ار  تقد  نیا  یچ !؟ هیقب  سپ  دندومرف : هل  مظعم  دننک .  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  کیدزن  زا  ات  رت  کیدزن 
ماما ربق  کیدزن  زا  دـنناوت  یم  دارفا  هیقب  رگا  دـندومرف : مه  زور  نآ  رد  دنتـسین .  لیاق  ناشنادـنزرف  يارب  ار  یـصاخ  هژیو و  زایتما  ناـشیا 
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! دوب یندنام  دای  هب  زور  بجع  دنتفای .  روضح  قیفوت  همه  اقآ ، نایب  زا  سپ  دنیایب .  مه  نم  نادنزرف  دـننک ، ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  متـشه 
تالکشم هب  یگدیـسر  نارهت ) تیب -  ياضعا  زا   ) یناقح یلع  دمحم  مالـسالا  ۀجح  دنتخانـش .  یمن  اپ  زا  رـس  ناگتـسکشلد ، زا  یـضعب 

زا دعب  مدوب .  مورحم  تاناکما  لقادـح  نتـشاد  زا  یتح  متـشادن و  ازیو  مدـش ، ناریا  دراو  یتقو  هک  درک  یم  لقن  یجراخ  بالط  زا  یکی 
دجسم رد  ار  یتدم  مدش  روبجم  مدیشک ، یم  تلاجخ  ناتسود  هرجح  رد  ندنام  زا  متشادن  ندنام  يارب  ییاج  نوچ  شالت ، یعس و  اهتدم 

یـسک مدید  ایؤر  ملاع  رد  بش  نامه  مدرک .  ادیپ  لسوت  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  مدنام ، اجنآ  هک  يزور  دنچ  منیزگ .  تماقا  نارکمج 
زا نم  نک .  ناـشیا  میدـقت  سیونب و  ار  تدوخ  لکـشم  دـمآ ، دـنهاوخ  نارکمج  دجـسم  هب  يربـهر  مظعم  ماـقم  بش  ادرف  دومرف : نم  هب 

دجـسم دراو  رفن  دـنچ  اـب  يربهر  مظعم  ماـقم  مدـید  بش  ياـه  همین  رد  بش  ادرف  مدـنام .  رظتنم  متـشون و  يا  هماـن  مدـش ، رادـیب  باوخ 
ماقم تمدخ  متـشاد  تسد  رد  هک  يا  همان  متفر و  رتولج  منک .  هچ  متـسناد  یمن  هقداص ، يایؤر  رطاخ  هب  بجعت  اب  نم  دندش و  نارکمج 

شریذپ امش  هدیسر و  امش  همان  باوج  دنتفگ : نم  هب  مدرک  عوجر  یناهج  زکرم  هب  هک  یتقو  دیـشکن  یلوط  مدرک و  میدقت  يربهر  مظعم 
رد یهلا  دودح  تیاعر  یلالج  نیـسح  مالـسالا  ۀـجح  دـش .  لح  يربهر  مظعم  ماقم  تیانع  اب  هدـنب  لکـشم  تروص  نیا  هب  دـیا و  هدـش 

رایسب راثآ  درک و  ادیپ  ساکعنا  ایند  رد  رایسب  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  يروهمج  تسایر  نامز  رد  هک  یبلاطم  زا  یکی  یساملپید  ياهدروخرب 
مظعم هب  هکنآ  زا  سپ  دوب .  ماش  یمسر  ینامهم  رد  هوبابمیز  روهمج  سیئر  توعد  اب  ناشیا  دروخرب  تشاذگ ، ناناملـسم  نایم  رد  یتبثم 

رگم مینک ، یمن  تکرـش  ینامهم  نیا  رد  ام  هک  دنداد  ماغیپ  ناشیا  دراد ، دوجو  یلکلا  تابورـشم  ماش ، زیم  رـس  رد  هک  دش  هداد  عالطا  هل 
نامدوخ مسر  قبط  هکلب  مینک ، یمن  فراعت  اهیناریا  هب  ینعی  میرادن ، يراک  امـش  هب  ام  دنتفگ : نانآ  دنوش .  عمج  یلکلا  تابورـشم  هکنیا 

نآ رد  هک  یماـش  هرفـس  رـس  اـم  دـندومرف : ناـنآ  هب  يربـهر  مظعم  ماـقم  مینک .  یم  ییاریذـپ  یلکلا  تابورـشم  اـب  یناریاریغ  ناـنامهم  زا 
مه هل  مظعم  دننک .  يروآ  عمج  ار  تابورشم  هک  دندشن  رضاح  نانآ  تسا .  مارح  اعرش  نوچ  میوش ، یمن  رضاح  دشاب ، یلکلا  تابورشم 

هدـش اهنآ  بیـصن  ربخ  نیا  زا  يریگ  نادـند  همعط  هک  دـندرک  روصت  نانآ  ياه  هناسر  اهیبرغ و  دـندومرفن .  تکرـش  ماش  ینامهم  نآ  رد 
، تسا موسرم  ناهج  یتافیرـشت  ياهلکتورپ  رد  هچنآ  فالخ  رب  ناریا ، روهمج  سیئر  اهیناریا و  هک  دندرک  سکعنم  نینچ  ایند  رد  تسا و 

عفن هب  رایـسب  دش و  یمالـسا  ماظن  ینامرآ  عضوم  تیوقت  بجوم  مالـسا ، ناهج  رد  ربخ  نیا  راشتنا  یلو  دـندشن ، رـضاح  ماش  ینامهم  رد 
رد نازابناج  هب  ربهر  تدارا  للملا ) نیب  روما  رد  يربهر  مظعم  ماقم  رواشم   ) یتیالو ربکا  یلع  رتکد  دـش .  ماـمت  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

نمشد تفرگ ، ماجنا  هچملـش  هقطنم  رد  داصرم  تایلمع  اب  نامزمه  هک  زاوها  رهـشمرخ -  هداج  يزاسدازآ  تایلمع  رد  خروم 5/5/1367 
زا تدش  هب  زین  هدنب  دومن .  هقطنم  ییایمیـش  نارابمب  هب  مادقا  دوخ  تسکـش  ناربج  يارب  دوب ، هدـش  هجاوم  يا  هناحوبذـم  تسکـش  اب  هک 

دادرخ هدزناـپ  ییارحـص  ياهناتـسرامیب  هب  ناـمرد  يارب  سنـالوبمآ  اـب  مدـش و  ییایمیـش  تسوـپ  مشچ و  هـیر ، یلخاد ، باـصعا ، هیحاـن 
 . میدش لقتنم  زاوها  رهش  هب  رتشیب  هجلاعم  يارب  رگید  نیحورجم  قافتا  هب  اجنآ  زا  مازعا و  رهشمرخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیوخراد و 

هلـصاف ام  زا  دندوب -  هدیدن  ییایمیـش  حورجم  زور  نآ  ات  هک  هدنمزر -  ناردارب  زا  یـضعب  هک  مدـش  هجوتم  ناتـسرامیب  هب  لاقتنا  نیح  رد 
بآ ناویل  کی  نداد  زا  یتح  دـنوش .  ییایمیـش  مه  اهنآ  تسا  نکمم  ام ، اب  ساـمت  تروص  رد  هک  دـندرک  یم  لاـیخ  نوچ  دـنریگ ; یم 

هدیـسر و زاوها  هب  هرخالاب  دیدرگ .  یم  شجنر  ثعاب  هدننک و  تحاران  ام  يارب  اهنآ  راتفر  نیا  دـندرک و  یم  يراددوخ  ندـیماشآ  يارب 
تعاس 11 ناهگان  میدوب ، نامرد  تحت  اـجنآ  رد  هک  يزور  نیمود  رد  میدـش .  يرتسب  ءادهـشلا  دیـس  ییایمیـش  نیحورجم  هاـگتهاقن  رد 

يارب دـندوب ) روـهمج  سیئر  ناـمز  نآ  رد  هک   ) يا هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  بـالقنا  مظعم  ربـهر  هک  دـنداد  عـالطا  نیحورجم  هب  بـش 
کت اب  راوگرزب  نآ  میدرک .  یم  يرامـش  هظحل  ناشیا  اب  رادید  يارب  هدش و  لاحـشوخ  همه  دنا .  هدروآ  فیرـشت  ناتـسرامیب  هب  تاقالم 

ار ناشیا  دیـسر .  ریقح  هب  تبون  هکنیا  ات  دـندرک  يدایز  ياهتبحم  نانآ  قح  رد  هدومن و  یـسوبور  هحفاـصم و  ییایمیـش  نیحورجم  کـت 
ساسحا داد و  تسد  نم  هب  یبیجع  مارتحا  تزع و  تلاح  دننک ، یسوبور  هدنب  اب  ات  دندش  مخ  هک  یماگنه  مدید و  دیشر  ینارون و  رایسب 

یم مارتحا  هتـشاد و  تدارا  ییایمیـش  نازابناج  هب  هنوگ  نیا  تکلمم  روهمج  سیئر  هکنیا  زا  رورغ  يدنلبرـس و  مدومن ; رورغ  يدنلبرس و 
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عراز دمحم  یلیمحت -  گنج  زابناج  مدرک .  اعد  مالسا  نازابناج  هیلک  ناشیا و  يافش  یتمالس و  يارب  هتفگ و  رکش  ار  ادخ  اذل  دنراذگ . 
يرومیت

(6  ) يربهر مظعم  ماقم  یگدنز  زا  زومآ  سرد  یتارطاخ 

ام دنتفر و  یمالـسا  ياهروشک  زا  یکی  هب  يروهمج  تسایر  نامز  رد  هتاکرب  تماد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  راکهدب  اب  ینآرق  راتفر 
رد وا  دیهد ؟ یمن  ار  ام  یهدـب  دـندومرف : اجنآ  روهمج  سیئر  هب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  میدوب .  ناشیا  تمدـخ  رد  هارمه  ناونع  هب 
هب یلو  مراد  لوبق  ار  اجنیا  ات  دندومرف : حازم  اب  اقآ  دیهدب ».  تلهم  راکهدـب  مدآ  هب  ةرـسیم ; یلا  ةرظنف  : » دـیامرف یم  نآرق  تفگ : باوج 

ۀجح مکل . »  ریخ  اوقدصت  نا  ;  » دیـشخبب وا  هب  درادن  تخادرپ  ییاناوت  راکهدـب  رگا  هک  دـیناوخن  ار  هفیرـش  هیآ  مود  تمـسق  هکنیا  طرش 
یلامش هرک  رفس  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  هک  ینامز  هللا  همحر  ماما  رظنم  زا  يا  هنماخ  هللا  تیآ  يربهر  نارهت )  ) یتئارق نیملـسملاو  مالـسالا 

اهینارنخس و مدرم ، لابقتـسا  هرک ، زا  ناشیا  رادید  دندید .  یم  نویزیولت  زا  ار  رفـس  ياهـشرازگ  هللا  همحر  ماما  ترـضح  دندرب ، یم  رـسب 
 . دنراد ار  يربهر  یگتـسیاش  ناشیا  قحلا  دندوب : هدومرف  هللا  همحر  ماما  دوب و  بلاج  یلیخ  هللا  همحر  ماما  ترـضح  يارب  رفـس  تارکاذم 

يربهر مظعم  ماقم  هک  ییاهرفس  زا  یکی  رد  فوئر  ماما  اب  هناقشاع  همزمز  هللا  همحر  ینیمخ  دمحا  دیـس  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح 
هرجنپ تسا و  مرح  هب  فرشم  هک  تسا  یسبط  ياقآ  رتفد  ياهتنا  رد  یکیرات  قاتا  دندش .  فرـشم  ترایز  هب  میقتـسم  دنتـشاد ، دهـشم  هب 

هل مظعم  مدـید  منک ، توعد  ماش  يارب  ار  ناشیا  ات  متفر  ماش  تقو  دـنناوخ .  یم  همان  ترایز  اجنآ  يربهر  مظعم  ماـقم  هک  دراد  یکچوک 
ام مدید .  لاح  نامه  رد  ار  ناشیا  زاب  متفر ، موس  راب  تسا .  لسوت  رد  قرغ  ناشیا  مدـید  زاب  متفر ، مود  راب  تسا .  يراز  هیرگ و  لاح  رد 

يارب يراز -  هیرگ و  تعاس  ود  زا  دـعب  دوب -  نکمم  هک  ارچ  مینک ; جراخ  لاح  نآ  زا  ار  ناـشیا  میتفرگ ، میمـصت  تظاـفح  ياـهورین  و 
رد هک  روطنامه  اقآ  دـیروایب .  فیرـشت  امـش  ات  دـنرظتنم  ناتـسود  مدرک : ضرع  مدز و  ار  رد  متفر ، رتولج  راب  نیا  دـتفایب .  یقافتا  ناشیا 

ۀجح دندروآ .  فیرـشت  هناقـشاع ، زاین  زار و  ترایز و  زا  دـعب  دـندرک .  عورـش  ار  هللا  نیما  ترایز  دـندش و  دـنلب  دـندوب ، لسوت  هیرگ و 
يربهر مظعم  ماقم  هک  يرادید  رد  تسا  دازآ  دریذپ  قلعت  گنر  هچره  ز  نارهت ) تیب -  ياضعا  زا   ) یناشاک يوسوم  نیملسملاو  مالسالا 

تسد نانآ  زا  کی  ره  دندومن .  یسوبور  هقناعم و  هب  عورش  دوب  رقتسم  رد  لباقم  هک  يرفن  نیلوا  زا  دنتشاد ، مق  سدقم  رهش  نازابناج  زا 
رب تسد  دـندرک و  یم  هیرگ  یهاگ  دـندیلام .  یم  دوخ  نامـشچ  تروص و  رب  دندیـسوب و  یم  ار  هللا  همحر  ماـما  ترـضح  حـلاص  فلخ 
یم یقاب  هدیمخ  تلاح  هب  ناشیا  دندوب ، هتـسشن  دوخ  ياهخرچ  يور  زابناج  نازیزع  زا  یخرب  هک  اجنآ  زا  دـنتخادنا .  یم  هل  مظعم  ندرگ 

هب يراگدای  ناونع  هب  ار  ناترتشگنا  هک  مراد  اضاقت  نم  اقآ  درک : ضرع  نازابناج  زا  یکی  دنداد .  یم  شوگ  ار  نانآ  ياهتبحص  دندنام و 
كربت يارب  ار  ربهر  ياـبع  يرگید  زاـبناج  دـنداد .  ناـشیا  هب  دـندروآرد و  ار  دوخ  رتـشگنا  هلـصافالب  يربـهر  مظعم  ماـقم  دـیهدب .  نم 
مهاوخ یم  نم  اقآ  درک : ضرع  يرگید  يرچلیو  زابناج  دندرک .  اطع  زابناج  نآ  هب  دنتـشادرب و  ار  دوخ  يابع  هل  مظعم  درک .  تساوخرد 
نهاریپ دوش  یمن  هک  اجنیا  دندومرف : حازم  تلاح  هب  يربهر  مظعم  ماقم  مشاب .  هتشاد  منفک  هارمه  ار  امش  نهاریپ  ربق  راشف  زا  تاجن  يارب 

هب اقآ  دش ، مامت  هک  نازابناج  هنامیمص  ینالوط و  رادید  داتسرف .  مهاوخ  امش  يارب  ار  نآ  متفر ، رارقتسا  لحم  هب  یتقو  دروآرد ! نت  زا  ار 
هسردم زا  نازابناج  تیعمج  زونه  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دنداتـسرف ، زابناج  نآ  يارب  هدنب  طسوت  ار  نهاریپ  دنتـشگزاب و  دوخ  تماقا  لحم 

يافـص یگداس و  مالـسلا ) هیلع  قداص  ماما  لقتـسم 83  پیت  هدنامرف   ) يرونلاوذ نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  دندوب .  هدشن  قرفتم  هیـضیف 
 . مدیسر يربهر  مظعم  ماقم  تمدخ  هدنب ، رتخد  زا  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  راوگرزب  هداوناخ  يراگتـساوخ  زا  سپ  زور  دنچ  جاودزا 

مناخ رتخد  یبتجم و  اقآ  دـندومرف : روطچ ؟ مدرک : ضرع  میوش .  یم  دـنواشیوخ  مه  اب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  رتکد ! ياقآ  دـندومرف : ناشیا 
تـسد مه  ام  رایتخا  اقآ  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ امـش  رظن  الاح  دـنا .  هدیـسر  هجیتن  هب  وگتفگ  رد  دـنا و  هدیدنـسپ  ار  رگیدـکی  ارهاظ  امش 

زا ریغ  ام  یگدنز  مامت  تسا .  توافتم  ام  یگدـنز  اب  امـش  یگدـنز  دـیتسه و  هاگـشناد  داتـسا  ناترـسمه  امـش و  دـندومرف : اقآ  تسامش !
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رادـید نم  اب  دـنیآ و  یم  نالوئـسم  هک  ینوریب  قاطا  کی  دراد و  ینوردـنا  قاطا  ود  مه  ام  هناخ  تسا .  هنهک  مزاول  تناو  کی  میاهباتک ،
اقآ رگید  هقبط  رد  یفطصم و  اقآ  نآ  هقبط  کی  رد  تسا  رارق  هک  میا  هدرک  هراجا  يا  هناخ  مرادن .  هناخ  دیرخ  يارب  یلوپ  نم  دننک .  یم 

اب تسا  رضاح  امش  رتخد  ایآ  دیا .  هدرکن  یگدنز  ام  لثم  دیراد ، یبوخ  یگدنز  امش  میراد و  یلومعم  یگدنز  ام  دننک .  یگدنز  یبتجم 
يور اب  وا  متفگ و  مرتخد  هب  ار  عوضوم  دوب .  بلاج  رایسب  نم  يارب  بالقنا  مظعم  ربهر  نخـس  تقد  ییابیز و  دنک !؟ یگدنز  دوجو  نیا 

ار مهم  نیا  مناد  یم  دوخ  هفیظو  یتسیز  هداس  یمالسا ) ياروش  سلجم  رد  نارهت  مدرم  هدنیامن   ) لداع دادح  یلعمالغ  درک .  لابقتسا  زاب 
يربهر مظعم  ماـقم  هناـخ  رد  متـسه .  علطم  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  لزنم  عضو  زا  نم  هک  میوگب  ناریا  یبـالقنا  ناملـسم و  مدرم  هب 

شرف کی  متفر ، ناشیا  لزنم  هب  يزور  دننک .  یم  یگدنز  تکوم  يور  ناشیا  هداوناخ  تسین .  هرفس  رـس  رب  اذغ  عون  کی  زا  شیب  زگره 
زا مدش ، یم  تیذا  دوب -  ناشیا  رـسمه  هیزیهج  ارهاظ  هک  شرف -  نآ  ینـشخ  يربز و  زا  نم  هک  دوب  نهپ  میاهاپ  ریز  هدیـسوپ  سردـنم و 

کی دیهش  هداوناخ  اب  فلکت  یب  هداس و  هللا  همحر  ینیمخ  دمحا  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  مدرب .  هانپ  تکوم  هب  متـساخرب و  اجنآ 
یـسک هچ  مدیـسرپ : نانآ  زا  يراد ! يزیزع  نامهم  هک  نک  هدامآ  ار  تدوخ  اقآ ! جاح  دنتفگ : دندمآ و  نیـشام  کی  اب  رفن  راهچ  هس  زور 

رد ارم  اقآ  دوب .  هدرک  هدز  تهب  ارم  رادـید  قوش  دـندش ، لزنم  لـخاد  اـقآ  یتقو  بـالقنا .  مظعم  ربهر  مدینـش : خـساپ  دـیایب ؟ تسا  رارق 
لاوحا ادـتبا  دنتـسشن .  نیمز  يور  دـندش و  قاتا  لخاد  اقآ  مدیـسوب .  ار  ناشیا  تسد  زین  هدـنب  دندیـسوب ، ار  متروص  دندیـشک و  شوغآ 

 . مدروآ اقآ  ترـضح  يارب  ار  اهـسکع  دیروایب ».  ار  ناتیادهـش  سکع  : » دندومرف سپـس  دـندومن .  لاؤس  تالکـشم  زا  دـندرک و  یـسرپ 
هچره ام  میدوبن .  مه  ام  دـندوبن ، رگا  ادهـش  نیا  : » دـندومرف دنتـشاذگ و  دوخ  يوربور  ار  نانآ  دندیـسوب و  ار  اهـسکع  کت  کت  ناـشیا 
هزاجا : » دندومرف دندرک و  نم  هب  ور  دنربب  فیرشت  دنتساوخ  یتقو  میدوب ، اقآ  رضحم  رد  تعاس  مین  دودح  میراد . »  ادهـش  نیا  زا  میراد 
ناشیا رادـید  میا ! هدرکن  ییاریذـپ  ناشیا  زا  مدـش  هجوتم  ناـهگان  تسامـش .  تسد  مه  اـم  هزاـجا  اـقآ ! متفگ : نم  میورب . »  میهاوخ  یم 

زا سپ  ناشیا  اما  مدرک ، یهاوخرذـع  ناشیا  زا  تلاجخ  اـب  دنتـسه .  اـم  ناـمهم  اـقآ  دوب ، هتفر  ناـمدای  هک  دوب  هدرک  هکوش  ار  اـم  ردـقنآ 
زا یکی  یناوخ  باتک  رد  نف  لها  زا  تقبـس  دیهـش ) هس  ردپ   ) روپ یعاجـش  دـیجم  ياقآ  دراد . »؟ یلاکـشا  هچ  : » دـندومرف ابیز  يدـنخبل 

ياه هچب  نآ  مان  هک  دندروآ  نامر  باتک  کی  اقآ  مدیسر .  يربهر  مظعم  ماقم  رضحم  زور  کی  درک : یم  لقن  روشک  یگنهرف  نیلوئـسم 
سپـس مشاب .) یم  يا  همانزور  لوئـسم  ریدـم  هدـنب  هک  یلاح  رد  ! ) هن مدرک : ضرع  يا ؟ هدـناوخ  ار  نیا  دـندومرف : نم  هب  دوب و  دراوراـه 

 . دـنهد یم  اهناوج  دروخ  هب  ار  هیـسور  بالقنا  نامر  بلاق  رد  ابیز  ردـقچ  اهنیا  نیبب  تسا .  عوضوم  نـالف  هراـبرد  باـتک  نیا  دـندومرف :
فیرشت ریدغلا  پیت  هب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  گنج ، نامز  رد  هللا  حور  دیـس  بوبحم  یلع  دیـس  هاگـشناد ) دیتاسا  زا   ) هدنیاپ مالـسالا  ۀجح 

 . میتفر یهدنامرف  رگنـس  هب  سپـس  دندرک ، ینارنخـس  دزی ، ناتـسا  ناگدنمزر  عمج  رد  هل  مظعم  مدوب .  ناشیا  تمدخ  رد  زین  نم  دـندرب . 
یگرزب هساک  دوخ ، نازرل  ياهتسد  اب  ناشیا  دنتشاد .  روضح  زین  یمتاخ  هللا  حور  دیـس  هللا  تیآ  میدومن .  فرـص  رگنـس  نآ  رد  ار  راهان 

ماقم تمدخ  ار  غود  هساک  دـش .  هدامآ  غود  دومن .  غود  ندرک  تسرد  هب  عورـش  دـعب  تخیر و  نآ  لخاد  تسام  يرادـقم  تشادرب ، ار 
، دـیا هداـتفا  تمحز  هب  یلیخ  امـش  دـندومرف : يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ما .  هدرک  تسرد  امـش  يارب  ار  غود  اـقآ  دومرف : دروآ و  يربـهر  مظعم 
 . ما هدرک  هدامآ  امـش  يارب  ار  نآ  نم  هک  ارچ  دـییامرفب ; لوانت  امـش  لوا  تفگ : یمتاخ  هللا  حور  دیـس  هللا  تیآ  دـییامرفب .  لیم  ناتدوخ 

یمتاخ هللا  تیآ  هک  دنریگب  ار  هساک  دنتساوخ  يربهر  مظعم  ماقم  دروخ .  مهاوخ  كربت  ناونع  هب  نآ  هدنامیقاب  زا  سپس  دییامرفب و  امش 
 . دندیماشآ غود  نآ  زا  اقآ  تشاد و  هگن  ار  هساک  دوخ  نازرل  ياهتـسد  اب  دعب  مهدـب ! غود  امـش  هب  مدوخ  تسد  اب  مهاوخ  یم  هن ! دومرف :

دعب دناخرچ و  ار  نآ  تشاذگ ، نیمز  رب  ار  هساک  یمتاخ  هللا  حور  دیـس  هللا  تیآ  دندیـشون ، غود  نآ  زا  يربهر  مظعم  ماقم  هکنآ  زا  سپ 
يرونلاوذ نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  دـیماشآ .  ار  غود  تشاذـگ و  دـندوب  هدرک  لیم  غود  اجنآ  زا  اقآ  هک  ییاج  نامه  رب  ار  دوخ  ياهبل 

دـنا و هتـشاد  یبدا  نوتم  رعـش و  رد  ینالوط  هقباس  يربهر  مظعم  ماقم  اـناوت  رعاـش  مالـسلا ) هیلع  قداـص  ماـما  لقتـسم 83  پیت  هدنامرف  )
تـسایر نامز  زا  اصوصخ  بالقنا و  زا  لبق  یتح  دش .  هتخانـش  وکـسنوی  یبدا  هدیزگرب  نتم  ناونع  هب  ظفاح  دروم  رد  هل  مظعم  ینارنخس 
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یناهنپ مغ  يوبـسز  شوخرـس  هل : مظعم  راعـشا  زا  هنومن  کی  دنا .  هتـشاد  نف  دیتاسا  اب  رعـش  دـقن  هرعاشم و  تاسلج  نونک ، ات  يروهمج 
دنچ کـی  مشیوخ  یناریح  هدرک  وخ  هنیآ  وچ  شیب  مک و  میوگن ز  وت  لاـصو  مزب  رد  مشیوخ  یناـشیرپ  مرگرـس  وت  فلز  نوـچ  مشیوـخ 
یناج نارگز  ناناج  هدنمرش  مدرپسن  ناج  شبل  دنخرکش  قوش  زا  مشیوخ  ینامیشپ  نامیـشپ ز  تسیرمع  یتسم  يدنر و  زا  مدش  نامیـشپ 
نارای هتسبلد  اما  مین  ایند  هتسب  نیما »   » دنچره مشیوخ  ینادنز  مشیوخ و  زا  لد  هدرسفا  رمع  همه  هب  مدیدن  شیوخ  زا  رت  هتسکشب  مشیوخ 
ناشیا اب  هدرپ  یب  ار  لـئاسم  متـشاد و  يرتزاـب  يور  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  هب  تبـسن  نم  يربهر  یگتـسیاش  مشیوخ  یناـسارخ 

الامتحا هک  یتالکشم  يربهر و  یماقم  مئاق  دروم  رد  هدرپ  یب  مدوب ، هدیسر  هل  مظعم  تمدخ  یـصوصخ  هک  زور  کی  مدرک .  یم  حرطم 
رد يا  هنماخ  ياقآ  دوب ، دیهاوخن  تسب  نب  رد  امـش  : » دومرف نم  هب  هسلج  نآ  رد  هللا  همحر  ماما  ترـضح  مدرک .  تبحـص  دوش ، یم  ادیپ 

يارب ماما  اهزور  نامه  رد  تسا .  هللا  همحر  ماما  ترـضح  رمع  رخاوا  هب  طوبرم  هسلج  نیا  دـیناد »!؟ یمن  ناتدوخ  ارچ  تسه ; امـش  نایم 
تیآ يربهر  عوضوم  هب  تاریبعت  نیا  زا  اهزور  نآ  ام  دوبن .  انعم  یب  ریبعت  نیا  اعطق  دندرب .  یم  راک  هب  ار  ردارب  هملک  يربهر ، مظعم  ماقم 

راک نیا  هتـسیاش  ار  يا  هنماخ  هللا  تیآ  هل ، مظعم  هک  تسا  نیا  رگناشن  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ياه  هتفگ  اما  میدـشن .  لقتنم  يا  هنماخ  هللا 
یمـشاه نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  دنراد ».  ار  يربهر  یگتـسیاش  ناشیا  قحلا  : » دندوب هدومرف  اقآ  دـمحا  جاح  هب  هچنانچ  دنتـسناد .  یم 

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  سیئر   ) یناجنسفر

(7  ) يربهر مظعم  ماقم  یگدنز  زا  زومآ  سرد  یتارطاخ 

تیآ تدم  نیا  رد  دیآرد .  اهیقارع  لاغـشا  هب  رهـش  میراذگن  ات  میدرک  تمواقم  رهـشمرخ  رد  زور  لهچ  هب  کیدزن  هنوگردیح  تعاجش 
يور شیپ  عناـم  دز و  یم  مه  هب  ار  ناـنآ  ياـهکنات  شیارآ  درب ، یم  شروی  یثعب  نمـشد  عضاوم  هب  ریظن  مک  یتعاجـش  اـب  يا  هنماـخ  هللا 

، یتایلمع هقطنم  قیقد  ییاسانش  اب  دنتفر و  یم  شیپ  نمـشد  ياهورین  قامعا  ات  هرفن ، ياههورگ 3 و 5  رد  هاگ  هل  مظعم  دـش .  یم  اهیقارع 
 . دنهدب ناشیا  هب  ار  تاعالطا  نیرتدـیدج  نیرتهب و  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  اب  تاقالم  ماگنه  ات  دـندروآ ; یم  تسد  هب  ار  یبان  تاعالطا 

روشک زا  جراخ  رد  رتشیب  تبقارم  ترورض  مالسلا ) هیلع  قداص  رعفج  ماما  لقتسم 83  پیت  هدنامرف   ) يرونلاوذ نیملسملاو  مالسالا  ۀجح 
اقآ متـساوخ .  يا  هیـصوت  اقآ  زا  مدیـسر و  يربهر  مظعم  ماقم  رـضحم  منک ، رفـس  روشک  زا  جراخ  هب  غیلبت  يارب  متـساوخ  یم  هک  یناـمز 

رگا دیراد .  زاین  يرتشیب  شالت  هب  هانگ  زا  تینوصم  يارب  اجنآ  نوچ  دیهد ، ماجنا  ربارب  ود  ار  تابحتـسم  اجنآ  رد  دـینک  یعـس  دـندومرف :
رهزداپ زا  دیاب  گنهرف  نآ  رد  نوچ  دیدوب ، هک  دـیتسه  نامه  لقاال  دیـشاب ، هدـشن  رت  لماک  رگا  دـیتشگرب  یتقو  دـیهد  ماجنا  ار  راک  نیا 

تئیه وضع   ) ینارهت یضترم  رتکد  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  دوب .  هدنزرا  یلیخ  نم  يارب  اهلاس  نآ  رد  هتکن  نیا  دینک .  هدافتـسا  رت  يوق 
ماقم ياهرفس  زا  یکی  رد  اهیزاس  هنحـص  اب  ههجاوم  رد  يربهر  باتع  مق ) هللا -  همحر  ینیمخ  ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  یملع 

يا هسردم  هب  دیدزاب  يارب  یتقو  هل  مظعم  دـندش .  تسوخام »  سرا   » مان هب  یمورحم  هقطنم  دراو  اقآ  ناردـنزام ، ناتـسا  هب  يربهر  مظعم 
دورو يارب  تسا و  یتافیرـشت  اهراک  نیا  هک  دنهد  یم  لامتحا  اقآ  تسا .  ون  اهیلدنـص  زیم و  مامت  هک  دننک  یم  هدهاشم  دنوش ، یم  دراو 

نیا دییوگب  نم  هب  هک  دندرک  لاؤس  اه  هچب  زا  دنراد  هک  یتواکز  ینیبزیت و  اب  يربهر  مظعم  ماقم  تسا .  هتفرگ  ماجنا  اهراک  نیا  هل  مظعم 
هاگن اقآ  دنا .  هدروآ  ار  اهنیا  زورید  نیمه  اقآ  داد : باوج  سالک  ياه  هچب  زا  یکی  دـنا .  هدروآ  امـش  يارب  ینامز  هچ  ار  اهیلدنـص  زیم و 

دیهاوخب دنفقاو ، تالکشم  هب  تبسن  ناشدوخ  هک  ینیلوئـسم  رطاخ  هب  درادن  ترورـض  دندومرف : دنتخادنا و  لوئـسم  نآ  هب  يدولآ  باتع 
نالوئسم زا  یکی  فلختم  اب  دروخرب  رد  ضیعبت  مدع  نارهت )  ) نیدوقفم يوجتسج  هتیمک  لوئـسم  هدازرقاب -  رادرـس  دینک .  يزاس  هنحص 

حلـسم ياهورین  ییاضق  نامزاس  دوبن .  ینوناق  مادـقا  هویـش  اما  دوب ; وا  اب  قح  هچرگ  دوب .  هدرک  رداص  ار  یناکم  فرـصت  روتـسد  یماظن 
دینک دروخرب  فلختم  اب  دندومرف : موقرم  شرازگ ، نآ  ریز  رد  ناشیا  درک .  لاسرا  يربهر  مظعم  ماقم  تمدخ  میظنت و  ار  هثداح  شرازگ 

زا يا  هنماخ  هللا  تیآ  يزور  بالقنا ، زا  لبق  یعرش  تاهوجو  زا  هدافتـسا  هوحن  رد  سفن  تزع  يزاین  مالـسالا  ۀجح  دشاب .  نم  رـسپ  ولو 
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سنج نم  زا  هام  هب  هام  تاهوجو ، باب  زا  ات  دـینک  یفرعم  ار  ییاه  هبلط  امـش  مدرک : ضرع  اـقآ  هب  دـندرک ، یم  روبع  هدـنب  هزاـغم  لـباقم 
يزور نینچمه  دنناد .  یم  ناش  رـسک  ار  تاهوجو  زا  هدافتـسا  وحن  نیا  اه  هبلط  دومرف : اقآ  مشاب .  هدرک  ادا  ار  دوخ  نید  مه  نم  ات  دنربب 

 . دنک شیگدـنز  جرخ  ات  دـیهدب  یلع  دیـس  اقآ  هب  سمخ  تباب  ار  لوپ  نیا  مدرک : ضرع  مدرب و  ناشیا  ردـپ  لزنم  هب  تاهوجو  يرادـقم 
دینک فرصم  شدوخ  هاگیاج  رد  ار  لوپ  نیا  میوگب  مدش  راچان  نم  درادن .  يزاین  لوپ  نیا  هب  یلع  دیس  اقآ  دومرف : هلـصافالب  ناشیا  ردپ 

نارود رد  يربهر  مظعم  ماـقم  یجراـخ  رفـس  نیرخآ  یجراـخ  تسایـس  رد  رادـتقا  تزع و  دهـشم )  ) هعلق هس  یلیطعت  هللا  بیبـح  ياـقآ  . 
تسا ضیرم  تدش  هب  نیچ  ربهر  هک  دنداد  ربخ  نکپ ، هاگدورف  رد  امیپاوه  نتـسشن  زا  لبق  دوب .  نیچ  روشک  هب  رفـس  يروهمج ، تسایر 
میظنت تاقالم  ود  یکی  الباقتم  دنتفرگ  میمـصت  زین  يا  هنماخ  هللا  تیآ  درادـن .  دوجو  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  اب  وا  تاقالم  ناکما  و 

تسخن اب  تاقالم  تقو  رصع  تعاس 6  کیدزن  دریذپ .  ماجنا  تسیاب  یم  دوب و  مهم  رایسب  نیچ  ربهر  اب  تاقالم  نوچ  دننک ، وغل  ار  هدش 
هچ هک  مدوب  نارگن  دوب .  خلت  رایـسب  ربخ  نیا  ریفـس ، کی  ناونع  هب  نم  يارب  مور ! یمن  تاقالم  نیا  هب  نم  دندومرف : اقآ  دوب و  نیچ  ریزو 

اهراگنربخ دندوب .  هرکاذم  هدامآ  دارفا  همه  دیـسر .  ارف  ررقم  تعاس  میدـناسر .  اهینیچ  عالطا  هب  ار  عوضوم  ام  داد .  دـهاوخ  خر  یقافتا 
هدش داجیا  يدـج  لکـشم  نیچ  ناریا و  هطبار  رد  هک  دـندرک  هرباخم  اهراگنربخ  دـشن ! يربخ  یناریا  تایه  دورو  زا  اما  دـندوب .  هداتـسیا 

اب رود ، نامه  زا  دمآ و  ناریا  روهمج  سییر  تماقا  لحم  هب  قلخ  هرگنک  لحم  زا  نیچ  ریزو  تسخن  تعاس 5/6 ، تشذگ ، یتدم  تسا . 
تیاهن ام  تفگ : درک و  تبحـص  اقآ  اب  عبر  کی  دودح  دش .  قاتا  دراو  دعب  تسا ! هدمآ  رتگرزب  رادـید  هب  رتکچوک  تفگ : دـنلب  يادـص 

ناکـشزپ تسا و  يدـج  نیچ  ربهر  يرامیب  لکـشم  میناد .  یم  دوخ  هفیظو  یلاعبانج ، لـثم  یتیـصخش  صوصخ  هب  ار ، ناـمهم  هب  مارتحا 
ریزو تسخن  هدـعو  هب  هجوت  اب  دوش .  لح  ات  مینک  یم  یـسررب  ار  تاقالم  عوضوم  ام  لاح ، نیا  اب  دـنا .  هدرک  تاقالملا  عونمم  ار  ناـشیا 

زور دش .  ماجنا  هرکاذم  دندش و  رضاح  هرگنک  رد  ریخات  تعاس  کی  اب  دننک و  تکرـش  هسلج  رد  هک  دنتفریذپ  يا  هنماخ  هللا  تیآ  نیچ ،
ماجنا هقیقد  تسیب  رد  تاقالم  هک  دریگب  تروص  تاقالم  هقیقد  هد  طقف  نیچ ، ربهر  لاح  ندوب  دعاسمان  هب  هجوت  اب  دش : هتفگ  اقآ  هب  دـعب 
ناریا رب  ایند  دـنمتردق  ياهروشک  يوس  زا  للم ، نامزاس  همانعطق 598  رودص  زا  دعب  یـسایس  تمظع  يدرجورب  نیدلا  ءالع  رتکد  دـش . 
يارب دـحتم -  للم  نامزاس  لک  ریبد  رایئوکد -  زرپ  ریواخ  ماـیا ، ناـمه  رد  میریذـپب .  ار  هماـنعطق  اـم  اـت  دـش  یم  دراو  يداـیز  ياـهراشف 

روهمج سیئر  اقآ »  » نامز نآ  رد  دوب .  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  اب  تاقالم  يو ، ياه  همانرب  زا  یکی  دـمآ .  ناریا  هب  مزـال  ياـهینزیار 
: متفگ تسا ؟ هدش  لیـصحتلا  غراف  یـسایس  مولع  هاگـشناد  مادک  زا  امـش  روهمج  سیئر  تفگ : نم  هب  رایئوکد  تاقالم ، زا  سپ  دـندوب . 
منک و یم  یسایس  راک  هک  تسا  لاس  یـس  زا  شیب  مراد و  یـسایس  مولع  يارتکد  كردم  ایند  ربتعم  هاگـشناد  دنچ  زا  نم  تفگ : روطچ ؟

هدیدن ار  يو  هک  تسه  يروهمج  سیئر  یسایس و  تیصخش  رتمک  تدم ، نیا  رد  متسه .  للم  نامزاس  لک  ریبد  هک  تسا  لاس  هد  نونکا 
دمحم یلع  ياـقآ  ما ! هدـیدن  امـش  روهمج  سیئر  زا  رتدنمـشوه  رترادمتـسایس و  یتیـصخش  نونک  اـت  یلو  مشاـب ، هدرکن  وگتفگ  وا  اـب  و 

زا دروم  ود  میدـناوخ .  يربـهر  مظعم  ماـقم  رـضحم  رد  ار  راـمن  يزور  اـهیبا  ما  تاـحیبست  هب  هژیو  تیاـنع  تقو ) روـشک  ریزو   ) یتراـشب
بوخ و یلیخ  زامن  زا  دعب  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تاحیبست  هل  مظعم  هکنیا  زا  دوب  ترابع  مدید  اجنآ  رد  نم  هک  یبلاج  ياهزیچ 
دندیشک و تسد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هب  زامن  زا  دعب  هکنیا  رگید  و  دندرک .  تئارق  هدرمش  هدرمش ، هنینامط و  هلصاف ، اب  گنشق ،

یملع تئیه  وضع   ) ینارهت اقآ  رتکد  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  دـندرک .  كربتم  ییابیز  هب  هبترم -  دـنچ  ار -  دوخ  نساـحم  تروص و 
نم بطم  هب  شلاسدرخ  كدوک  اب  یمناخ  لاس 1374  نادنمتسم  هب  هژیو  تیانع  مق ) هللا  همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم 

هنیاعم ار  اهنآ  دـمآ .  یم  نوریب  نوخ  وا  موقلح  زا  هک  دوب  يردـق  هب  مناخ  یتحاران  دنتـشاد .  لـس  يراـمیب  ناـنآ  يود  ره  درک .  هعجارم 
! مراد مه  ار  امش  یلبق  هخسن  تشاد : راهظا  يدیماان  لامک  اب  مداد ، مناخ  نآ  تسد  هب  ار  هخسن  نوچ  متشون .  يا  هخـسن  ناشیارب  مدرک و 

راهچ نم  تشاد : زاربا  همادا  رد  يو  مرادن ! ار  وراد  هیهت  تردـق  یلام ، یناوتان  تلع  هب  ما و  هدرک  هعجارم  امـش  هب  مه  رگید  راب  کی  نم 
هناخ روآ  نان  اهنت  تسا و  نیـشن  هناخ  جلف و  زین  مرـسمه  دـنراد ، ار  يرامیب  نیمه  هلاس -  هد  رتخد  کی  زج  هب  یگمه -  هک  مراد  دـنزرف 
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ندینش زا  دعب  نم  تسا ! ام  نان  دیرخ  هنیزه  اهنت  رادقم ، نیا  دروآ و  یم  تسد  هب  یکدنا  غلبم  یفاب  یلاق  اب  هک  تسا  هلاس  هد  رتخد  نامه 
زا مناخ  نآ  مینک .  لح  ار  امش  لکشم  میشیدنایب و  يا  هراچ  ات  مراذگ  یم  نایم  رد  مناتسود  اب  ار  عوضوم  متفگ : وا  هب  مناخ  نیا  لد  درد 

لبق هعفد  اب  راب  نیا  اما  درک .  هعجارم  نم  هب  هرابود  مدید  یتدـم  زا  سپ  مدوب .  ییوج  هراچ  رکف  رد  نانچمه  نم  دـش و  جراخ  نم  بطم 
تلع تسین ! امـش  شالت  هب  يزاین  رگید  تفگ : نم  هب  مامت  يداش  اب  دیجنگ .  یمن  دوخ  تسوپ  رد  یلاحـشوخ  زا  تشاد و  توافت  یلیخ 

ار ام  همه  دش  رارق  دندرک .  یـسررب  ار  ام  تیعـضو  دـندمآ و  ام  هناخ  هب  یتایه  مدیـسر ، لزنم  هب  هک  یتقو  تفگ : مباوج  رد  مدیـسرپ ، ار 
زا هنوگچ  متفگ : يربهر ! مظعم  ماقم  يوس  زا  تفگ : دندوب ؟ هدمآ  یسک  هچ  يوس  زا  تایه  نیا  متفگ : دنربب ! ناتسرامیب  هب  نامرد  يارب 

تمدخ يا ، همان  یط  ار  میگدنز  يارجام  نم  دـندروآ ، فیرـشت  مق  هب  يربهر  مظعم  ماقم  هک  یتقو  تفگ : دـندوب ؟ هدـش  ربخ  اب  عوضوم 
رارق تیولوا  رد  یسناژروا  دارفا  همان  دندرک ، یسررب  ار  اه  همان  یمامت  دش .  هدرپس  رما  نیلوئـسم  تسد  هب  نم  همان  مداد .  حیـضوت  ناشیا 
لزنم رد  هک  زور  کی  هداس  ياذغ  مق ) ناکشزپ  زا   ) يدیحو رتکد  متفرگ .  رارق  فطل  دروم  متشاد ، یعـضو  نینچ  نوچ  زین  نم  تفرگ و 

، ناشیا رـضحم  رد  زامن  هماقا  زا  سپ  دش .  برغم  کیدزن  دیماجنا و  لوط  هب  يردـق  ام  ثحب  مدوب  ناشیا  تمدـخ  رد  يربهر  مظعم  ماقم 
ناشتمدخ متـسناد ، یم  یقیفوت  ار  نیا  هک  لاح  نیع  رد  هدنب  دیـشاب .  ام  نامهم  ار  ماش  میحر ! اقآ  دـندومرف : دـندرک و  نم  هب  ور  هل  مظعم 

نهپ ار  هرفـس  هک  یتقو  میروخ .  یم  مه  اب  تسه  هچره  دینامب  هن ! دـندومرف : يربهر  مظعم  ماقم  دوش .  یم  تمحز  بابـسا  مدرک  ضرع 
مدوب و نامهم  هرفـس  نآ  رب  زین  نم  تسین .  هداس  تلما  زج  يزیچ  ناش  هداوناخ  ناشیا و  هداـس  ياذـغ  مدـید  دـندروآ ، ار  ماـش  دـندرک و 

مظعم ماقم  يزور  هقف  سونایقا  صاوغ  هاپـس ) لک  هدـنامرف   ) يوفـص میحر  رکـشلرس  رادرـس  مدروخ .  ار  هداس  ياذـغ  نامه  زا  يرادـقم 
ثحب و دروم  هثدحتـسم  لـئاسم  اـصوصخ  یهقف  لـئاسم  گرزب ، ياـملع  روضح  اـب  هسلج  نیا  رد  تشاد .  هسلج  اـتفا  ياروش  اـب  يربهر 

ارم هک  نیمه  دوب ، لاحـشوخ  رایـسب  هک  مدید  ار  دشاب ) یم  ماظع  تایآ  زا  دوخ  هک   ) اضعا زا  یکی  هسلج  زا  سپ  دریگ .  یم  رارق  وگتفگ 
نیا یلو  متسین ، مه  یقلمتم  مدآ  ما و  هدید  فجن  رد  هچ  مق و  رد  هچ  ار  ناگرزب  زا  يرایسب  سورد  ملیصحت ، نارود  رد  نم  تفگ : دید ،
دیـس نیا  ار  رخآ  لوا و  فرح  تسا .  يرگید  زیچ  دوـش ، یم  اـپرب  يربـهر  مظعم  ماـقم  رـضحم  رد  تاـیآ  الـضف و  روـضح  اـب  هک  هسلج 

مالـسالا ۀجح  مینیب .  یم  امـش  نم و  هک  تسا  ییاهزیچ  نیا  زا  رتارف  یلیخ  ناشیا  رد  يدنوادخ  تابهوم  مدـقتعم  نم  دـنز .  یم  ماقمالاو 
( نارهت تیب -  ياضعا  زا   ) یناشاک يوسوم  نیملسملاو 

يربهر مظعم  ماقم  زومآ  سرد  یسایس  تارطاخ 

فجن زا  ماما  يادـن  دـمآ ، شیپ  یهاشنهاش  هلاـس  ياهنشج 2500  هیـضق  هک  یـسمش  يرجه  لاـس 1350  رد  نانابنادـنز  رد  يونعم  ذوفن 
یم ماجنا  رفن  دنچ  تیروحم  هب  اهکیرحت  نیا  همه  هکنیا  زا  عالطا  اب  كاواس  دـیدرگ و  دهـشم  هیملع  هزوح  رد  ییاهتکرح  ثعاب  فرـشا 

مدوب نادنز  رد  لیلد  نیمه  هب  زین  هدنب  درک .  نادنز  هناور  ریگتسد و  ار  ناشیا  تسا ، يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  اهنآ  سار  رد  هک  دریذپ 
لولس زا  دش  قفوم  دوب  هتـشاذگ  ناینادنز  رد  هک  يذوفن  رثا  رب  دوب  نم  رواجم  لولـس  رد  هک  يا  هنماخ  هللا  ۀیآ  ترـضح  زور  نآ  يادرف  . 

: مداد همادا  و  هلب .  مداد  خساپ  يدرک ؟ یم  هلان  هک  يدوب  وت  بشید  دندومرف : دندید ، راب  تقر  عضو  نآ  اب  ارم  یتقو  ناشیا  دـیایب .  نوریب 
نیرتهب دـندومرف : اقآ  تسا ؟ حیحـص  مزامن  ایآ  مروآ ، اجب  دوشن  اـضق  هکنیا  يارب  ار  حبـص  زاـمن  مدـش  روبجم  دولآ  نوخ  عضو  نیمه  اـب 

اب مدینـش  یم  وحن  نیا  هب  ار  وت  ياه  هلان  هک  بشید  تسا .  هدوب  تعکر  ود  نیمه  يدش  نآ  ندناوخ  هب  قفوم  ترمع  رد  دیاش  هک  يزامن 
زا تسه  هکره  هلان  نیا  بحاص  هک  مدش  لسوتم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ما  هدج  هب  ملد  رد  هظحل  کی  تسیک ؟ صخـش  نیا  متفگ : یم  دوخ 

ۀجح مدرپس .  یـشومارف  هب  ار  هجنکـش  زا  یـشان  ياهدرد  هک  تشاذگ  ریثات  نم  رد  نانچ  تاقالم  نخـس و  نیا  دـبای .  یـصالخ  هجنکش 
داینب ياههاگشیاسآ  زا  یکی  هب  امش  متفگ ، یبوخ  هدنسیون  کی  هب  ینامز  کی  نم  زابناج  هب  هنادنمرنه  یشرگن  دهشم )  ) یقداص مالسالا 
اجنآ رد  هام  کی  ورب  نک .  تمدـخ  هاگـشیاسآ  نآ  رد  شوپب و  دیفـس  سابل  اهراتـسرپ  لـثم  ورب و  تسا ، نازاـبناج  هب  طوبرم  هک  دـیهش 
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زابناج نیبب  وش و  انـشآ  وا  ياهدوبمک  اهجنر و  اب  ـالک  نک و  عمج  ار  شا  هفـالم  راذـگب ، شناـهد  رد  اذـغ  نک ، یلاـخ  ار  شنگل  ناـمب ;
نیا رد  سیونب و  زابناج  ینهذ  تادراو  هرابرد  نامر  کی  ایب  دعب  نک ; ییاسانـش  ار  زابناج  هنادنمرنه  دـید  نآ  اب  ورب  امـش  متفگ  تسیک . 

هللا تیآ  ترـضح  بالقنا  مظعم  ربهر  دـنا .  هدرک  ار  راک  نیا  نارگید  هکنیا  امک  راذـگب ; مهرم  نآ  رب  هدـب و  افـش  ار  وا  ياـهمخز  ناـیم 
اقآ یتمالـس  يارب  دز  دایرف  یلاها  زا  یکی  میدـش .  ناکیپ  کی  نداتـسیا  هجوتم  هک  دوب  بش  میقتـسمریغ 5/9  داشرا  تیاده و  يا  هنماخ 

نیـشام نآ  زا  يربهر  مظعم  ماقم  میدـش  هجوتم  میدـمآ و  نوریب  يواکجنک  يور  زا  میتشاد  روضح  هزاـغم  رد  هک  اـم  دـیتسرفب .  تاولص 
نداد شوگ  زا  سپ  اقآ  دنتسشن .  یتدم  هزاغم  رد  دندروآ و  فیرشت  یسرپلاوحا  مالـس و  زا  سپ  ناشیا  میتفرگ ، ار  اقآ  رود  دندش .  هدایپ 

دـندرک و یظفاحادـخ  میا .  هدـمآ  يدیهـش  هداوناخ  رادـید  يارب  اـم  هک  دـندومرف  ناتـسود  زا  رفن  ود  یکی  هزاـغم و  بحاـص  لد  درد  هب 
هب اقآ  هک  دش  یمن  شرواب  دز ، یم  ییاهفرح  اقآ  دروم  رد  هاگ  یب  هاگ و  یتح  دوبن و  یبهذم  نادنچ  هک  هزاغم  بحاص  دـندرب .  فیرـشت 

نامیشپ دوخ  راتفر  زا  ار  هزاغم  بحاص  لمع ، نیا  هتشاد و  یتیعوضوم  ناشیا  هزاغم  هب  اقآ  ندمآ  میدش  هجوتم  اهدعب  دنیایب ، ناشیا  هزاغم 
!!! ندناوخن نآرق  يارب  یناموت  دصناپ  هیده  نارهت ) نایجیـسب  زا   ) م ر -  دشاب .  یم  اقآ  یعقاو  نادـنم  هقالع  زا  یکی  هزورما  تسا و  هدرک 

هیحاتتفا رد  مدرک .  تکرـش  دهـشم  نآرق  تئارق  يرـسارس  تاقباسم  رد  فاقوا  هرادا  فرط  زا  هک  مدوب  هلاس  هدزیـس  نم  بـالقنا  زا  لـبق 
وا متفریذـپن .  دوب  یهاـشنهاش  هاگتـسد  فرط  زا  تاـسلج  هکنیا  تلع  هب  نم  مناوخب .  نآرق  اـت  تساوخ  نم  زا  نارواد  زا  یکی  تاـقباسم 

نآرق يور  یمن  ارچ  داوج ، تفگ : نم  هب  تخانـش .  یم  ارم  هک  دوب  يرجات  درمریپ  نم  راـنک  رد  مداد .  در  باوج  زاـب  نم  درک و  رارـصا 
یم ناموت  دـص  يورب  رگا  تفگ : مور .  یمن  متفگ : داد ، مهاوخ  وت  هب  ناـموت  هاـجنپ  يورب  رگا  تفگ : مناوخ .  یمن  متفگ : نم  یناوخب ؟

اهدعب دـناوخ .  مهاوخن  نآرق  یهدـب ، نم  هب  مه  ناموت  رگا 500  یتـح  متفگ : مهد ، یم  ناـموت  تسیود  تفگ : مور .  یمن  متفگ : مـهد ،
تبحـص لوغـشم  اـقآ  هک  روط  نیمه  مدوب ، يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  تمدـخ  يزور  دوب .  هدرک  لـقن  مردـپ  يارب  ار  ناـیرج  درمریپ 

هب دندروآرد و  دوخ  بیج  زا  ناموت  دصناپ  مراد و  اقآ  داوج  هب  یهدب  کی  نم  دندومرف : دـندرک و  عطق  ار  ناشتبحـص  هعفد  کی  دـندوب ،
امـش ندناوخ  نآرق  رطاخ  هب  هشیمه  ام  مراکهدـب !؟ وت  هب  هچ  يارب  یناد  یمن  مه  تدوخ  دـندومرف : اقآ  مدـنام .  بجعتم  نم  دـنداد .  نم 
يارب مردپ  ارم  ندناوخن  نآرق  نایرج  هک  مدیمهف  اهدعب  میهد .  یم  هیده  امش  هب  تندناوخن  نآرق  رطاخ  هب  راب  نیا  یلو  میداد  یم  هزیاج 

هللا ۀیآ  ترـضح  باصتنا  لیاوا  رد  انبونذ  انل  رفغتـسا  انابا  ای  دهـشم ) نآرق -  نایراق  زا   ) یمطاف تاداس  داوج  دیـس  دوب .  هدرک  لقن  ناشیا 
هک دـندوب  اـهکهورگ  زا  يدارفا  دنتـشاد و  ناـشیا  هراـبرد  یحیرـص  ینلع و  يریگعـضوم  اهیهاگـشناد  زا  يا  هدـع  يربهر ، هب  يا  هنماـخ 
یم تبحـص  نانآ  يارب  هل  مظعم  دندیـسر و  یم  ناشیا  رـضحم  هک  ینامز  یلو  دنتفرگ ، یمن  يدج  ار  يربهر  مظعم  ماقم  تیالو  عوضوم 

یمرد ار  ام  کشا  هک  دـندناوخ  یم  یتایآ  اقآ  لباقم  رد  اهنآ  زا  یـضعب  یهاگ  تبحـص  زا  دـعب  دـنتفرگ ، یم  لیوحت  ار  اهنآ  دـندومرف و 
اهنیا دندناوخ ، یم  ناشردپ  يارب  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  نادنزرف  هک  یتایآ  ( 1  « ) نیئطاخ انک  انا  انبونذ  انل  رفغتـسا  انابا  ای   . » دروآ

یپ نارهت ) تیب -  ياضعا  زا   ) یناشاک يوسوم  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  دـندوب .  نامیـشپ  دوخ  راکفا  لامعا و  زا  دـندرک و  یم  هیرگ 
 . 97/ فسوی ( 1 تشون :

يا هنماخ  ماما  ياه  هاگدید 

يربهر مالک  رد  رطف  دیع 

رد هناتخبـشوخ  دوش و  عفتنم  نآ  زا  دـناوتیم  یمالـسا  تّما  هک  تسا  ییاهتبـسانم  يهلمج  زا  رطف  دـیع  زور  مالـسا ...  ناـهج  دـیع  رطف ، 
هاـم کـی  زا  دـعب  ناناملـسم  هک  تسا  يزور  تسا ؛ دـیع  ناـهج  ناناملـسم  يهـمه  يارب  زور  نـیا  تـسا . رایـسب  اهتبـسانم  نـیا  زا  مالـسا 

تاعامتجا زامن و  يهماقا  اب  تسا ، هدـش  هدامآ  یهلا  ّتینارون  تمحر و  بلج  يارب  هک  ییاهلد  اب  رکّذـت ، هّجوت و  تداـبع و  يرادهزور و 
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ار تیصاخ  نیا  دیاب  یمالسا  ياهتبـسانم  دایعا و  يهمه  تسا . تصرف  کی  مالـسا  يایند  يارب  نیا  دنوشیم و  عمج  مه  درگ  نوگانوگ ،
ار ناشیاهلد  هکنیا  هب  دنراد  جایتحا  هشیمه  زا  شیب  ناناملسم  زورما  دنک . کیدزن  مه  هب  ار  ناناملـسم  ام  ياهلد  هک  دشاب  هتـشاد  ام  يارب 
رد هناتخبشوخ  دوش و  عفتنم  نآ  زا  دناوتیم  یمالسا  تّما  هک  تسا  ییاهتبـسانم  يهلمج  زا  رطف  دیع  زور  ( ... 1 . ... ) دننک کیدزن  مه  هب 
هاـم کـی  زا  دـعب  ناناملـسم  هک  تسا  يزور  تسا ؛ دـیع  ناـهج  ناناملـسم  يهـمه  يارب  زور  نـیا  تـسا . رایـسب  اهتبـسانم  نـیا  زا  مالـسا 

تاعامتجا زامن و  يهماقا  اب  تسا ، هدـش  هدامآ  یهلا  ّتینارون  تمحر و  بلج  يارب  هک  ییاهلد  اب  رکّذـت ، هّجوت و  تداـبع و  يرادهزور و 
ار تیصاخ  نیا  دیاب  یمالسا  ياهتبـسانم  دایعا و  يهمه  تسا . تصرف  کی  مالـسا  يایند  يارب  نیا  دنوشیم و  عمج  مه  درگ  نوگانوگ ،
ار ناشیاهلد  هکنیا  هب  دنراد  جایتحا  هشیمه  زا  شیب  ناناملسم  زورما  دنک . کیدزن  مه  هب  ار  ناناملـسم  ام  ياهلد  هک  دشاب  هتـشاد  ام  يارب 

زور مالسا ، يایند  تسا . یمالسا  ياهتبـسانم  نیرتمیظع  زا  یکی  رطف ، دیع   ... تسود بناج  زا  يا  هیده  رطف  ( 2 . ... ) دننک کیدزن  مه  هب 
هَّللا هلعج  : » تسا هتـساوخ  یمالـسا  تّما  يارب  مالـسا  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دریگیم ؛ دیع  دـنادیم و  دـیع  یقیقح  يانعم  هب  ار  رطف  دـیع 
مهم هچنآ  تسناد . دیع  نیا  يهتـسیاش  ار  اهنآ  داد و  رارق  دـیع  یمالـسا  تّما  يارب  ار  زورما  لاعتم  يادـخ  الها ؛» هل  مکلعج  ادـیع و  مکل 
هبوت تفرعم و  رون  نداد  هار  يانعم  هب  یصخش ، يهدافتسا  مه  مینک ؛ هدافتـسا  یهلا  يهیده  نیا  زا  دیاب  ام  تسا . هیـضق  مود  شخب  تسا ،

، مینک ینارون  ار  دوخ  نوردـنا  زاب و  نامدوخ  ياهلد  يور  رب  ياهچیرد  یهلا  ّتبحم  تفرعم و  ملاع  زا  رگا  هک  نامدوخ ، ياهلد  هب  هبانا  و 
رد تساهیدـب -  اهیبوخ و  يهمـشچرس  هک  تساهناسنا  لد  نوچ  دـش ؛ دـهاوخ  لح  مه  نوریب  يایند  ياهیراتفرگ  اهیکیرات و  زا  يرایـسب 

يدـیع زور  تسا ؛ رطف  دـیع  زورما  ( ... 3 . ... ) مینکب یمومع  يهدافتـسا  مه  و  اهنآ -  یللملانیب  یعاـمتجا و  تابـسانم  راـتفر و  لاـمعا و 
دندرک تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  عشاخ  رّکذتم و  ِلد  اهنویلیم  رطف  دیع  زامن  تونق  رد  هک  تسا  يزور  تسا ؛ لاعتم  يادـخ  زا  نتفرگ 

نآ زا  ار  خـیرات  ياهناسنا  نیرتگرزب  نیرترب و  هک  يرورـش  زا  دـهدب و  مه  اهنآ  هب  تسا ، هداد  شناگدـنب  نیرترب  هب  هک  ار  یتاریخ  نامه 
ندوب و انـشآ  ادخ ، ّتیدوبع  ادـخ ، هب  هّجوت  ماقم  هب  جورع  لّوا ، يهجرد  رد  تاریخ ، نآ  درادـب . رود  مه  ار  اهنآ  تسا ، هتـشاد  هگن  رود 
هب كرـش  رورـش ، نیرتدـب  و  تسا ، یگدـنز  تانآ  اهرادرک و  اهراتفگ و  يهمه  رد  قح  ترـضح  زا  نتفرگ  ماهلا  ادـخ و  اب  ندوب  طبترم 

دوخ ِتمحر  لضف و  هب  دنوادخ  میراودیما  تسا . ندوب  نارگید  يهدرب  هدنب و  یهلا و  ّدض  یهلاریغ و  ياهتردـق  لباقم  رد  عوضخ  ادـخ ،
حلاص و يهدنب  ماقم  ّتیدوبع و  نما  يداو  هب  ار  ناناملـسم  دنک و  باجتـسم  دندرک ، يراج  نابز  رب  لد  زا  هک  ار  ناملـسم  اهنویلیم  ياعد 

نینمؤملاریما ناتـسود  زا  هک  هلَفَغ -  نب  دیوُس  زا  تسا  یتیاور  رد  ناگدش ...  ترفغم  يارب  يدیع  رطف  ( 4 . ... ) دنک دراو  دوخ  يهتسیاش 
دیع زور  دیوگیم  هک  تسا -  هدوب  نینمؤملاریما  ناکیدزن  زا  نینمؤملاریما ؛» ءایلوا  نم  ناک  نم   » هک دناهتفگ  روطنیا  وا  يهرابرد  تسا و 

لوغـشم ترـضح  دوب و  هدش  هدرتسگ  ییهرفـس  وا  لباقم  رد  ناوخ ؛» يا  روثاف  هدـنع  اذاف  . » مدـش دراو  وا  رب  نینمؤملاریما  يهناخ  رد  رطف 
ییاذغ ۀفیطخ » . » دوب هدش  هتـشاذگ  ترـضح  لباقم  رد  ییهناعـضاوتم  رایـسب  ياذغ  ۀنبلم ؛» ۀفیطخ و  اهیف  ۀفحـص  و  . » دندوب ندروخ  اذـغ 
تلقف . » هناریقف ًالماک  ياذغ  دندرکیم ؛ طولخم  درآ  يرادقم  ریش و  يرادقم  ًالثم  دوشیم ؛ هیهت  یـسک  يارب  ناکما  لقادح  رد  هک  تسا 

؟ دـیروخیم یـشزرامک  تیمهامک و  ياذـغ  نینچ  دـیع  زور  امـش  نینمؤملاریما ! ای  مدرک  ضرع  ۀـفیطخ ؛»؟ دـیع و  موی  نینمؤملاریما  اـی 
نم دیع  اذه  اّمنا  لاقف : « ؟ دیدرک افتکا  اذغ  نیا  هب  امش  دنروخیم ؛ ار  دوخ  ياهاذغ  نیرتهب  مدرم  دیع ، ياهزور  رد  هک  تسا  نیا  لومعم 

ندروخ هب  زورما  ِندوب  دـیع  ینعی  دنـشاب . هتفرگ  رارق  یهلا  ترفغم  دروـم  هک  یناـسک  يارب  اـما  تسا ؛ دـیع  زور  زورما ، دوـمرف  هل ؛» رفغ 
ترفغم دنشاب  هتسناوت  دنناوتب و  هک  یناسک  يارب  تسا  یعقاو  دیع  نیا  تسین ؛ هناکدوک  ياهيداش  هب  ندرک  شوخلد  نیگنر و  ياهاذغ 

دیع همایق ؛» رکش  همایـص و  هَّللا  لبق  نمل  دیع  وه  اّمنا  : » دومرف نینمؤملاریما  رگید  يهلمج  کی  رد  دننک . لیـصحت  ناشدوخ  يارب  ار  یهلا 
و . » دهد رارق  دوخ  ساپـس  رکـش و  دروم  ار  وا  تدابع  زامن و  دهد و  رارق  لوبق  دروم  ار  وا  يهزور  ادـخ  هک  یـسک  يارب  تسا  دـیع  رطف ،
دیع و زور  دنزن ، رـس  ام  زا  یتیـصعم  چیه  هک  مینک  ادیپ  ار  قیفوت  نیا  امـش  نم و  هک  يزور  نآ  دیع ؛» موی  وهف  هیف  هَّللا  یـصعی  موی ال  ّلک 
. دشاب یقیقح  ِدیع  ِزور  کی  دناوتیم  رایـشوه ، ِهاگآ  ِناملـسم  ِناسنا  يارب  يرطف ، دیع  ره  یقیقح  ِدیع  رطف ؛  دیع  ( 5 . ... ) تسا ینامداش 
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عاونا ِراـچد  لاـس  لوط  رد  تسا  نکمم  هک  یناـسنا  ناـتخرد . ناـهایگ و  يارب  راـهب  لـثم  یحور ؛ يونعم و  یگدـنز  هراـبود  ِعورـش  زور 
رود یهلا  ِتمحر  ِتحاـس  زا  ًاجیردـت  ار  دوخ  تشز ، تافـص  اهتلـصخ و  سفن و  ياوه  رثا  رب  هک  یناـسنا  و  دوش ، ناـهانگ  اـهیگدولآ و 

رد تسا . ناضمر  كرابم  ِهام  تصرف ، نآ  دوشیم و  رادروخرب  ییانثتـسا  تصرف  کی  زا  ملاع  راگدرورپ  فرط  زا  لاـس  ره  تسا ، هدرک 
یهلا هصاخ  ِتمحر  يداو  رد  نداهن  مدق  هدامآ  اهناسنا  دـنکیم ، ادـیپ  یگدنـشخرد  ؤلألت و  اهحور  دوشیم ، مرن  اهلد  ناضمر ، هام  لوط 

هب كرابم  هام  نیا  هکنآ  زا  دعب  ددرگیم . رادروخرب  یهلا  میظع  تفایـض  زا  دوخ ، شالت  تّمه و  دادعتـسا ، ردق  هب  سک  ره  دنوشیم و 
هار ناضمر ، هام  ياهدرواتـسد  زا  هدافتـسا  اب  دناوتیم  ناسنا  هک  يزور  ینعی  تسا . رطف  دیع  زور  دـیدج ، لاس  ِعورـش  ِزور  دیـسر ، نایاپ 
هب ناضمر  هام  زا  هک  ياهشوت  زا  هدافتسا  اب  نامدب  ِلامعا  ههایـس  رطف و  دیع  ( 6 . ) دنک زیهرپ  اهههارجک  زا  و  دریگ ، شیپ  ار  یهلا  میقتـسم 

يرادقم تسرهف ، نیا  زا  مینک  یعس  تسا -  لوبقم  تاعاط  هللاءاشنا  صولخ و  افـص و  هدارا و  بلق و  ّتقر  نامه  هک  میاهدروآ -  تسد 
؛ ار تلاسک  یلبنت و  میطاشنیب ، لبنت و  یگدـنز ، ياههار  رد  رگا  ار . تجاـجل  میجوجل ، رگا  ار . دـسح  میدوسح ، رگا  مییاـمن . فذـح  ار 
ار یبیع  ره  ار . ییافویب  مینکـشنامیپ ، رگا  ار . يدهعتسـس  میدهعتسـس ، رگا  ار . یهاوخدب  یلددب و  مینارگید ، ِهاوخدب  لددب و  رگا 

نامدـب ِلامعا  ههایـس  تسرهف و  زا  میناوتیم  هک  اجنآ  ات  رطف ، دـیع  زور  ناضمر و  هام  تکرب  هب  دراد ، دوجو  ام  رد  قالخا  ظاـحل  زا  هک 
. درک دهاوخ  کمک  دـننک  تدـهاجم  هک  یناسک  هب  هار  نیا  رد  لاعتم  يادـخ  هک  دـینادب  میورب . شیپ  میتسیاب و  نآ  رـسرب  مینک و  كاپ 

هچنآ ( 7 . ) دسریم صخـش  ره  دوخ  هب  دوس ، نیلّوا  دراذگیمن و  اهنت  لامک ، هب  ندیـسر  يارب  تدهاجم  نادیم  رد  ار  امـش  لاعتم  يادخ 
ترـضح مرکایبـن  سّدـقم  دوـجو  اـب  ياهژیو  تبـسن  يزور ، نینچ  هک  تسا  نیا  دـیآیم ، رب  رطف  دـیع  هب  طوـبرم  راـثآ  عوـمجم  زا  هـک 

ای «، » هرـصان ٍدّمحم و  یفطـصم  ای  : » دوشیم هتفگ  اج  دنچ  رد  رطف ، دـیع  بش  ياهاعد  رد  دراد . مّلـسوهلآوهیلعهللایّلص  هللادـبعنبدّمحم 
رارکت اـهراب  مه  زورما  توـنق  ياـعد  رد  وا ». هدـننک  يراـی  يا  هلآوهیلعهللایّلـص و  دّـمحم ، هدـننیزگرب  يا  «. » هرـصان ًادّـمحم و  ًایفطـصم 
دوجو اب  زور  نیا  هژیو  طابترا  سپ ، ادیزم ». ًاتمارک و  ًافرَـش و  َو  ًارْخُذ  هلآوهیلعهللایّلـص  ٍدّـمحملو  ًادـیع  نیملـسملل  هتلعج  يذـّلا  : » میدرک

ياهتـسیاش تکرح  راوگرزب ، نیا  تّما  رطف ، دیع  زور  ره  رد  رگا  تسا ... . راکـشآ  مولعم و  يرما  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکایبن  سدـقم 
کی تسا ، هدش  رّرقم  هتساوخ و  ادخ  هک  نانچنآ  رطف  دیع  تقو ، نآ  دهد ، ماجنا  دوخ  یهلا  ِمّظعم  ربهر  نأّشلامیظع و  ياوشیپ  هب  تبسن 
يّذلا ، » رطف دـیع  زور  ( 9 . ) تسا یتیمها  زئاـح  میظع و  رایـسب  زور  رطف ، دـیع  زور  ( 8 . ) دش دهاوخ  یعقاو  يوفطـصم  دـیع  يوبن و  دـیع 

نوچ تسا ؟ هنوگنیا  رطف  دیع  زور  ارچ  تسا . ( 10 «) ادیزم ۀمارک و  ًافرش و  ًارخذ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحمل  ادیع و  نیملسملل  هتلعج 
داّحتا ینعی  دوش -  نیمأت  مالسا  يایند  رد  نیا  رگا  تسادخ . يوس  هب  لد  نتـشاد  اب  مدرم  يردارب  داّحتا و  عامتجا و  رهظم  رطف ، دیع  زور 

ار یهلا  تالـضفت  مینادب ، ردق  ار  یهلا  ياهتیاده  دش . دهاوخ  نیمأت  مه  مدرم  تّزع  نتـشاد -  ادخ  ماکحا  ورگ  رد  ادخ و  يوس  هب  لد  و 
اب ینیعم  زور  رد  دننکیم ، هلبق  هب  ور  دـنرادیمرب ، اعد  هب  تسد  هک  ار  مدرم  میظع  عامتجا  نیا  مینادـب ، ردـق  ار  رطف  دـیع  زور  مینادـب ، ردـق 

مینک و ظفح  ار  نامدوخ  يهدارا  تمه و  مینک ، ظفح  ار  نامدوخ  داحتا  مینادب . ردـق  دـنباییم ، سنا  دـننکیم و  لصتم  ار  ناشیاهلد  ادـخ 
زا زور  ود  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ، هتفهن  یحـضا  دـیع  رطف و  دـیع  زور  رد  هک  ياهتکن  ( 11 . ) مینک رتشیب  هدنیآ  هب  ار  نامدـیما  زورهبزور 

بلاق رد  هچ  رطف و  دـیع  زامن  بلاق  رد  هچ  اهنآ ، ندرک  رورم  اهنهذ و  رد  یمالـسا  ینابم  دـیدجت  يارب  تسا  یتصرف  هناهب و  مالـسا ، رظن 
راـگدرورپ هب  نینمؤم  زورما ، توـنق  يهیعدا  رد  هک  تسورنیا  زا  تسا . مالـسا  باـب  رد  ییوـگتفگ  اـهنآ  رد  هک  یتاـعامتجا  اـههبطخ و 

يدنلبرس فرـش و  يهیام  هریخذ و  زورما ، (. 12 «) ادیزم ًاتمارک و  ًافرـش و  ًارخذ و  ٍدّمحمل  ًادیع و  نیملـسملل  هتلعج  يّذلا  : » دننکیم ضرع 
اب ناضمر  هام  ندنارذگ  ( 13 . ) تسا دـیزم  مدرم  ناهذا  رد  راوگرزب ، نآ  تلاسر  يهمادا  ياوتحم  انعم و  رد  شیازفا  تسا و  متاخ  ربمغیپ 
زا دـیع  نیا  تسا . یقیقح  يانعم  هب  دـیع  کی  نمؤم  يارب  رطف ، دـیع  زور  رد  دورو  عوشخ و  رکذ و  لـسوت و  اـب  يرادهزور ، اـب  تداـبع ،
هک تسا  یمدرم  ساپـس  رکـش و  ِدیع  نیا  تسا ؛ یهلا  ترفغم  ِدیع  نیا  تسادخ ؛ تمحر  ِدیع  نیا  تسین ؛ يویند  يدام  ياهنشج  سنج 
دح رد  ناضمر  هام  رد  دننارذگب و  تیفاع  تمالس و  هب  یهلا  هوکـشُرپ  تفایـض  رد  دورو  اب  قح و  تدابع  اب  ار  ناضمر  هام  دناهدش  قفوم 
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يهرود کی  نایاپ  هک  تسا  یناناملـسم  ِدیع  نیا  دـنربب . هرهب  زامن  هزور و  عوشخ و  لسوت و  اعد و  رکذ و  زا  دوخ ، ناکما  ناوت و  عسو و 
ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب  ( 1  : ) اه تشون  یپ  ( 14 . ) دناهدناسر رطف  زور  هب  یهلا  شاداپ  ترفغم و  دـیما  اب  ار  تضایر  تدابع و 

رد تانایب  ( 3  ) ناریا 15/09/1381 یمالـسا  يروهمج  ماظن  نارازگراـک  رادـید  رد  تاـنایب  ( 2  ) ناریا 15/09/1381 یمالـسا  يروهمج 
رطف دیعـس  دـیع  زامن  ياههبطخ  رد  تانایب  ( 4  ) رطف 25/09/1380 دیعـس  دیع  تبـسانم  هب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  نارازگراک  اب  رادـید 

دیعـس دیع  زامن  ياههبطخ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  ( 6  ) رطف 13/08/1384 دیعـس  دیع  زامن  ياههبطخ  رد  تانایب  ( 5  ) 05/09/1382
يربهر مظعم  ماقم  تانایب  ( 8  ) ???? / ?? / ?? ( ) رطف دیعـس  دیع  زامن  ياههبطخ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  ( 7  ) ???? / ?? / ?? ( ) رطف

 ) ???? / ?? / ?? ( رطف دیعـس  دـیع  زامن  ياههبطخ  ردبالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  ( 9  ) ???? / ?? / ?? ( ) رطف دیعـس  دیع  زامن  ياههبطخ  رد 
(12  ) ???? / ?? / ?? ( ) رطف دـیع  تبـسانم  هب  بالقنا  ربهر  اب  ماظن  نالوئـسم  رادـید  ( 11  ) ص 495 ج 1 ، ۀنـسحلا ، لامعاب  لاـبقالا  ( 10)

ربهر تانایب  ( 14  ) ???? / ?? / ?? ( ) رطف دیع  زور  رد  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب  ( 13 ( ) تونق ياعد  ) رطف دیع  زامن  نانجلاحیتافم /
نوخسار عبنم :  ینموم  هللا  تجح  هدننک :  هیهت  خ   ) ???? / ?? / ?? ( / رطف دیعس  دیع  زامن  ياههبطخ  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم 

يربهر مظعم  ماقم  هاگن  رد  رطف  دیع  بادآ 

بلاغ توق  دنک . ادا  بلاغ  توق  زا  ولیک  هس  ردق  هب  ًابیرقت  شاهلیاع ، زا  مادک  ره  دوخ و  يارب  سک  ره  هک  تسا  بجاو  هیرطف - : ماکحا 
 – هام رخآ  زور  بورغ  زا  هیرطف  رطف - : دـیع  بش  ( 1 .) مدنگ ًالثم  دننک ، یم  هدافتـسا  هیذـغت  يارب  نآ  زا  ًابلاغ  مدرم  هک  يزیچ  نآ  ینعی 

دیع زامن  رد  هک  یـسک  يارب  رطف  دیع  زامن  يادا  زا  لبق  ار  نآ  هک  تسا  نیا  طایتحا  دیآ و  یم  فلکم  يهدهع  هب  رطف –  دـیع  بش  ینعی 
تسامـش و هدهع  هب  ردقچ  هک  دینک  باسح  بشما  امـش  رگا  نیاربانب  دنک . هیدأت  دروآ  دهاوخ  اج  هب  ار  نآ  درک و  دـهاوخ  تکرـش  رطف 

ادا عقوم  نآ  رد  رگا  هتبلا  تسا . هجو  نیرتهب  دـینک ، ادا  ار  نآ  دـیورب ، دـیع  زامن  هب  هک  نآ  زا  لبق  حبـص  ادرف  دـیراذگب و  راـنک  ار  شلوپ 
، اعد زامن ، نیا  رد  تسا . یتلیضفاب  رایسب  زامن  رطف - : دیع  تلیضف  اب  زامن  ( 2 .) درادن يداریا  دینک ، ادا  مه  رطف  دیع  زامن  زا  دعب  دیدرکن ،

شیپ میوـشب و  تیبرت  هک  تسا  نیا  يارب  تاداـبع  ماـمت  تـسا .... يزاـمن  بوـخ  رطف ، دـیع  زاـمن  تسادـخ . هـب  هجوـت  هـیرگ و  عرـضت ،
رد ملاع  رسارس  رد  ناملـسم  مدرم  دش و  يرپس  شتمحر  زا  هتـشابنا  ياضف  تمارک و  تمظع و  همه  اب  ناضمر  هام  رطف - : دیع  ( 3 .) میورب
. - دـندرک رت  کیدزن  ادـخ  هب  رت و  ینارون  ار  دوخ  ياهناج  اهلد و  نآرق ، توالت  رکذ و  اعد و  لسوت و  اهزور و  زور ? تکرب  هب  هام  نیا 

تسا يزیچ  نیا  دنریگ و  یم  دیع  یقیقح  يانعم  هب  ار  رطف  دیع  زور  مالسا  يایند  تسا . یمالـسا  ياهتبـسانم  نیرتمیظع  زا  یکی  رطف  دیع 
رارق دیع  یمالسا  تما  يارب  ار  زورما  لاعتم  دنوادخ  الها » هل  مکلعج  ادیع و  مکل  هللا  هلعج  . » تسا هتساوخ  یمالسا  تما  يارب  مالـسا  هک 

تفرعم رون  نداد  هار  يانعم  هب  یصخش  هدافتسا  مه  مینک ، هدافتسا  یهلا  يهیده  نیا  زا  دیاب  ام  تسناد ... . دیع  نیا  هتسیاش  ار  اهنآ  داد و 
ینارون ار  دوخ  نوردـنا  زاب و  نامدوخ  ياهلد  يور  رب  یی  هچیرد  یهلا  ّتبحم  تفرعم و  ملاع  زا  رگا  هک  ناتدوخ  ياهلد  هب  هبانا  هبوت و  و 

اـهیبوخ و يهمـشچرس  هک  تساـهناسنا  لد  نوـچ  دـش ، دـهاوخ  لـح  مه  نوریب  ياـیند  ياـهیراتفرگ  اـه و  یکیراـت  زا  يرایـسب  مینک ،
تمحر تیؤر  نتفرگ و  شاداپ  زور  رطف  دیع  ناضمر - : هام  زا  دـعب  یهلا  تمحر  تیور  نتفرگ و  شاداپ  زور  رطف  دـیع  ( 4 .) تساهيدب

رکذ و اعد و  اب  لاعتم ، يادـخ  دـیدنارذگ و  تیفاع  اب  دوب ، تالـص  ربص  هام  هک  ار  ناضمر  هام  هللادـمحب  تسا ، ناضمر  هام  زا  دـعب  یهلا 
لاعتم يادخ  هللاءاشنا  هک  تسا  يزور  زورما  درک . قفوم  قح  ترـضح  لباقم  رد  عوشخ  لسوت و  هزور و  هضیرف  يادا  هب  ار  امـش  تاجانم 
هلیـسو میناوتب  ات  دنک  قفوم  ار  ام  همه  ادـخ  هک  دـشاب  نیا  یهلا  ياهـشاداپ  نیرتگرزب  زا  یکی  دـیاش  درک . دـهاوخ  تیانع  ار  امـش  شاداپ 

زا یکی  دوشیم  نیا  میریگبارف ، لاس  هرود  يارب  ار  ناضمر  هام  سرد  میرادب .... یقاب  نامدوخ  يارب  هدنیآ  ناضمر  هام  ات  ار  یهلا  تمحر 
مینک بلط  لاعتم  يادخ  زا  ار  تیفاع  وفع و  لوبق و  اضر و  تمحر و  دهدب . ام  هب  ار  ینینچ  نیا  قیفوت  هک  دـنوادخ  ياهـشاداپ  نیرتگرزب 

نیرتهتـسجرب دـیاش  رطف  دیعـس  دـیع  یللملا - : نـیب  يوـنعم و  یمـسارم  رطف ، دیعـس  دـیع  ( 5 .) دـش دـهاوخ  یعقاو  دـیع  تقیقح  رد  نـیا 
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تونق ياـعد  رد  دراد . یناـیامن  زراـب و  يونعم  هبنج  یللملانیب  مسر  نیا  تسا . یللملانیب  يونعم و  یمـسارم  هک  تسا  نیا  شتیـصوصخ 
( ادیزم همارک و  ًافرش و  ًارخذ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ًادمحمل  ادیع و  نیملسملل  هتلعج  يذلا  مویلا  اذه  قحب  کلئسا  ، ) میناوخ یم  رطف  دیع 

دیع هب  مشچ  نیا  اب  تسا . خیرات  لوط  رد  یندشن  مامت  ییهریخذ  مالسا و  تّزع  مالسا و  ربمایپ  مالسا و  فرش  هیام  ناناملـسم و  همه  دیع 
رارق اهناملـسم  هدافتـسا  دروم  دیاب  زیچ  ود  هریخذ ، نیا  زا  میدـنمزاین . هریخذ  نیا  هب  ام  گرزب  یمالـسا  ّتلم  زورما  مینک . هاگن  رطف  دـیعس 

شخب لماکت  لماع  ود  ره  مالسا  يایند  رد  تسا . مالسا  يایند  رد  تیونعم  هب  هجوت  مود  تسا و  نیملسم  یکیدزن  تدحو و  لوا ، دریگ ،
ماقم تانایب  زا  مدرم 6/2/69 2 - اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  زا  - 1 تشون :  یپ  ( 6 .) تسا هتفرگ  رارق  هشدخ  دروم  هدنربشیپ  و 

رد يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  زا  مدرم 6/2/69 4 - اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  زا  مدرم 6/2/69 3 - اب  رادید  رد  يربهر  مظعم 
مظعم ماقم  تاـنایب  زا  نارازگراک 25/9/80 6 - اب  رادـید  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تاـنایب  زا  نارازگراک 25/9/80 5 - اب  رادـید 

س  / http://whc.ir: عبنم نالوئسم 7/10/79  اب  رادید  رد  يربهر 

( یلاعلا هلظدم   ) يربهر مظعم  ماقم  مالک  رد  املع 

فرژ قیقد و  شالت  تسا . هللا  يوس  هب  قلخ  تیاده  رما  رد  یهلا  نالوسر  تلاسر  ةدنهد  همادا  مالسا و  نتم  زا  هتساخرب  يداهن  ّتیناحور 
یلمع ياهوگلا  نانآ  تعاـنق  یئاـسراپ و  دـهز و  هتخاـس و  روراـب  ار  عّیـشت  یگنهرف  ياـنغ  هتـشذگ ، راـصعا  یط  رد  نید  ِناـملاع  ِیملع 

تازراـبم نیبج  رد  ار  هزوح »  » نارگرامعتـسا نادبتـسم و  نارگمتـس ، اـب  ناـشیا  داـهج  هدومن و  میـسرت  ناگدـید  ناـهذا و  رد  ار  تلیـضف 
قیفر هب  ار  نانآ  هدومن و  مدرم  جنر  درد و  روبص  گنس  ار  تیناحور  مدرم  اب  نانآ  یهارمه  یلدمه و  تسا . هداد  رارق  یـسایس  یعامتجا ،
مّظعم ربهر  مالک  زا  یئاهراتسج  تیناحور ، داهن  اب  رتشیب  یئانـشآ  يارب  هاتوک ، راتفگ  نیا  رد  تسا . هدرک  لیدبت  ناشیا  تحار  ترـسع و 
مالسا وا  تیناحور ، ياهنم  مالـسا  دیوگیم ، هک  سک  نآ  مینکیم ـ . لقن  ار  یلاعت ) هللا  هظفح   ) ياهنماخ یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  بالقنا 

رگا 1 ـ ) .) دشاب ّتنس  باتک و  زا  ياهناوتشپ  اب  شدوخ ، یصخش  دئاقع  قیالس و  راکفا  زا  یقیفلت  هک  دهاوخیم  ار  يزیچ  وا  دهاوخیمن ؛ ار 
رد دیامن  میهفت  نییبت و  دنک و  مَلَع  ار  مالسا  نآرق و  تسناوت  دهاوخ  یسک  عّیشت ، تیناحور  یملع  ۀعماج  زا  ریغ  هب  هک  دنک  لایخ  یسک 

هعیـش و یملع  یهعماج  هک  تسا  لاس  رازه  زا  شیب  2 ـ ) .) تسا یهابتـشا  طلغ و  روصت  دروایب ...، دوجو  هب  اهلد  رد  داقتعا  نامیا و  اـیند ،
املع و نرق ـ  هدزای  دودـح  زورما ـ  ات  تهاقف  زاغآ  نارود  زا  ینعی  تسا ، راک  لوغـشم  مالـسا  ياـیند  رد  یمـسر  روطهب  هعیـش  تیناـحور 

تمحز لوصحم  دندیـشک و  تمحز  دـندرک و  راک  شالت و  فلتخم ـ  تاجرد  بتارم و  رد  نید ـ  ناغّلبم  اهنآ و  نادرگاش  اـم و  ياـهقف 
راک رتمهم  ۀجیتن  دشابیم . ام  رایتخا  رد  هک  تسا  هفـسلف  فراعم و  ثیدـح و  ریـسفت و  هقف و  بلطم و  باتک و  دـلج  نارازه  نارازه  اهنآ ،

دناهدرک شالت  راک و  یگدنز و  دناهدوب و  هیدامتم  نینس  نیا  لوط  رد  هک  تساهنآ  بتکم  تیب و  لها  هب  دقتعم  ناملـسم  اهنویلیم  اهنآ ،
دنتسناوت ًالوا  نامز  لوط  رد  اههزوح  نیا  3 ـ ) .) میتسه یخیرات  راون  نیمه  زا  رگید  ياهعطق  ام  زورما  دنا . هتفر  دناهدومن و  ادخ  تدابع  و 

ءاقب دنامیمن و  یقاب  يزیچ  ینید  قیاقح  نید و  زا  ًانیقی  دوبن ، زورما  ات  زاغآ  زا  یملع  ياههزوح  تامحز  رگا  دننک . نییبت  ظفح و  ار  نید 
ءاملع و هک  تسا  هدوب  اههزوح  نیا  زا  دـننک ، تیوقت  ار  مدرم  ینید  ۀـیحور  دنتـسناوت  رگا  ًایناث ؛ تساههزوح . یملع  شالت  نویدـم  نید 
ار هعماج  رکف  دنتـسناوت  نینچمه  دندرک و  تیوقت  مدرم  نیب  رد  ار  ینید  ۀیحور  دندرک و  غیلبت  ار  نید  مدرم  نایم  رد  دنتـساخرب و  نیّغلبم 
هب تشاد  روضح  نآ  رد  تیناحور  هک  یخیرات  فطع  یهطقن  لّوحت و  تکرح و  تضهن و  ره  ام ، خیرات  روشک و  رد  4 ـ ) .) دننک تیاده 

نید و نایدانم  يور  شیپ  تسا و  هدوبن  تیناحور  هک  یئاج  ره  تسا و  هدش  لیان  یعطق  يزوریپ  هب  هتشاد  همادا  تکرح  هک  هزادنا  نامه 
رد نیاربانب  تسا . هدـنام  ماکان  راک  نآ  دـننک ، بلج  راک  نآ  هب  ار  رـشق  نیا  نامیا  دنتـسناوتن  هدـشن و  لـصاح  مدرم  يارب  نآرق ، ناـملعم 

، دندنام نویناحور  تکرح  نآ  ياقب  رد  رگا  دیسر . ییاج  هب  دندرک و  تفرـشیپ  تکرح  نآ  دندوب ، نویناحوررگا  تکرح ، کی  ثودح 
، دوشب شوماخ  هک  یغارچ  لثم  مه  تکرح  نآ  دش ، ادج  تکرح  نآ  زا  تیناحور  هک  یتقو  دیـسر . یئاج  هب  دندنام ، هک  هزادنا  نامه  هب 
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راکنا ار  شقن  نیا  نونکاـت ، مه  سکچیه  تسا . يراـکنا  لـباق  ریغ  زیچ  بـالقنا ، نیا  رد  نویناـحور  شقن  5 ـ ) .) دش شوماخ  جـیردت  هب 
، اهـشخب لـماش  دـحاو ، رـشق  تروص  هب  نویناـحور  هک  تسا  نیا  دوب  نئمطم  نادـب  تفگ و  دوشیم  یلک  روطهب  هچنآ  6 ـ ) .) تسا هدرکن 

بالقنا نیا  تمدخ  رد  اذل  دـننادیم و  دوخ  زا  ار  بالقنا  نیا  دـنبالقنا و  نیا  رادـفرط  یعیبط  روطهب  فلتخم ، تاقبط  اهتمـسق و  اهرـشق و 
، دـیاهدرک هظحالم  امـش  هک  روطناـمه  دـشاب . هتـشاد  رارق  هعماـج  میظع  تکرح  ِلّوا  فص  رد  دـیاب  هیملع ، یهزوح  7 ـ ) .) دنریگیم رارق 

یناگیاپلگ یمظعلا  هللا  ۀـیآ  موحرم  لثم  زورما  ات  ماما  نامز  زا  دـعب  هچ  و  هیلع ) یلاـعت  هللا  ناوضر   ) ماـما ناـمز  رد  هچ  اـم ، گرزب  عجارم 
رارق لّوا  فـص  رد  هللا ) مهمحر  فیرـشلاهئاقب و  هللا  مادا  هللا و  هـظفح   ) یکارا یمظعلا  ۀـیآ  مـه  زورما  یفجن و  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  موـحرم 

لاصتا 9 ـ ) .) تسا هتسویپ  طبترم و  مدرم  اب  ّتیناحور  عّیشت  رد  8 ـ ) .) دندوب نارگید  رب  مّدقم  اهنیا  دوب  هعماج  رد  یمهم  ۀثداح  ره  دنتشاد .
هب ندرک و  راک  ندـنازوسلد و  اهنآ  يارب  ندرک و  ساسحا  ار  اهنآ  درد  ندوب و  یمدرم  تساـم . تیناـحور  تبثم  طاـقن  مدرم ، یهدوت  هب 

نیا رگا  درادن . مه  نالا  تسا و  هتشادن  ار  نآ  ملاع ، رد  یناحور  قرف  زا  ياهقرف  چیه  هک  تسا  یتیـصوصخ  ندشن ، کیدزن  ناشنانمـشد 
رد بالقنا  نیا  ياهنامرآ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  روطنآ  دنیایب و  اهنابایخ  هب  هک  دـشیمن  بلج  تیناحور  هب  مدرم  نانیمطا  دوبن ، تیـصوصخ 
ملع لها  زج  یهانپ  أجلم و  یئانثتـسا ـ  دراوم  رد  زج  منکیم ـ  هاـگن  تیناـحور  خـیرات  رد  هک  هچ  ره  نم ، 10 ـ ) .) دنهدب رارق  رطخ  ضرعم 

ءارقف دندیـشکیم ، تمحز  دندرکیم ، شالت  راک و  مدرم  يارب  هشیمه  ام  ياملع  11 ـ ) .) دشاب هتشاد  دوجو  ارقف  ءافعـض و  يارب  هک  منیبیمن 
هانپ أجلم و  دـیابن  میاهدوب ؛ ارقف  هانپ  أجلم و  خـیرات ، لوط  رد  نویناـحور  اـم  12 ـ ) .) دندومنیم یگدیـسر  اهنآ  هب  دندرکیم و  يرادـساپ  ار 

ياهرشق دنتـسه . مه  مدرم  تسه  تیناحور  اج  ره  13 ـ ) .) دشاب نامولظم  أجلم  دیاب  تیناحور  میهدـب ... تسد  زا  ار  ءارقف  میوشب و  ءاینغا 
وا هکنیا  رطاخ  هب  تسا  فلتخم  ياهرشق  دوجو  يانعم  هب  شدوجو  تیناحور ، اّما  تسا ؛ رشق  نامه  دوجو  يانعم  هب  طقف  ناشدوجو  رگید 

دنتـساوخ رگا  تسا . هعماج  نیا  ياهتفاب  نیرتلیـصا  وزج  تیناحور  ام  یناریا  ۀعماج  رد  تسا ، مدرم  داقتعا  نامیا و  هقالع و  هّجوت و  رهظم 
ات ناخاضر  نامز  زا  14 ـ ) .) دنامیمن یقاب  يزیچ  رگید  دنریگب ، ار  حیبست  کی  خـن  هک ...  تسا  نیا  لثم  دـننکب ، ّتلم  نیا  زا  ار  تیناحور 

؛ دندرب راک  هب  مه  ار  لیح  عاونا  دشن . دنربب  نیب  زا  دوب ـ  تیناحور  شمـسا  هک  ار ـ  داهن  نیا  دـندرک  شـشوک  هچ  ره  قباس ، میژر  ياهتنا 
دننکیم راک  تیناحور  فذح  يارب  نالا  یئاهتسد  15 ـ ) .) دوب هتفر  نیب  زا  اهراب  لاح  هب  ات  ًانیقی  دوب  یعونصم  يدایز و  زیچ  رگا  دشن . یلو 
يرکف ياـنبم  هب  هک  تسا  نیا  مه  ناشنتـشادن  تسود  تـّلع  دـنرادن . تـسود  ار  تیناـحور  روـضح  هـک  دنتـسه  یناـسک  منادـیم  نـم  ... 
ناـیرج رد  هعماـج  یهرکیپ  رـساترس  رد  هک  تسا  ینوخ  لـثم  تیناـحور  هزوح و  16 ـ ) .) دنرادن هدـیقع  ًالـصا  وا  تلاسر  هب  تیناحور و 
لئاسم روشک ، لئاسم  اب  دراد  ینتـسسگان  يدنویپ  هزوح ، لئاسم  تیناحور و  لئاسم  اذل  تسا ؛ طبترم  اج  همه  اب  تسا ، تکرح  رد  تسا ،

ماـظن رـس  تشپ  هوـک  لـثم  هیملع  ياـههزوح  زورما  17 ـ ) .) هتـشذگ خـیرات و  زا  یلئاسم  اـب  یّتح  زورما و  ياـیند  لـئاسم  یمالـسا ، ماـظن 
ياههنیمز رد  یملع ، ياههنیمز  رد  ناوج ، يالـضف  بالط و  یلاع ، ياهتیـصخش  گرزب  يالـضف  دیلقت ، مظعم  عجارم  زورما  دناهداتـسیا .
يراشفاپ ياهدع  زورما  18 ـ ) .) دناهدرک ینابیتشپ  تماهش  توق و  لامک  اب  تسا . هتـشاد  ینابیتشپ  هب  جایتحا  ماظن  هک  یئاج  ره  یـسایس ،

، نویناـحور رگا  هن ، دورب !؟ مدرم  لد  زا  نـید  هـک  دـنوشیم  بجوـم  دـناهدمآ و  تردـق  سأر  رد  نویناـحور  نـیا  ارچ ...  هـک ...  دـننکیم 
یناسک نآ  فنا  مغریلع  هکلب  دنکیمن ، جراخ  نید  زا  ار  مدرم  طقف  هن  ناشندوب ، تردق  سأر  رد  دنـشاب ، لداع  اسراپ و  بوخ و  ياهمدآ 

، تردـق زا  يریگهراـنک  ینید ، نارادـمامز  يارب  رگا  دـهدیم . شیارگ  تیناـحور  نید و  هب  رتشیب  ار  ناـنآ  دـننیبب ، ار  نیا  دـنهاوخیمن  هک 
ـ ) 19 .) دوب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا یبن  دوخ  درکیم ، يریگهراـنک  تردـق  زا  هک  یـسک  لّوا  دـنک ، ادـیپ  جـیورت  نید  دـشیم  بجوم 

ثحب و سرد و  هک  تسا  نیا  عضو  نآ  دـناهتفرگ . رارق  مه  ياهداعلاقوف  رایـسب  عضو  رد  زورما  هیملع .. ، ياـههزوح  هعیـش و  تیناـحور 
دوجو هب  ناوت  نیا  تیفرظ و  نیا  دـیاب  هیملع  ياـههزوح  رد  20 ـ ) .) دشاب رثؤم  هعماج  کی  تشونرـس  رد  دـناوتیم  ناشیهقف  یملع  قیقحت 

هب دـنوشیم ؛ دراو  مارآ  ادصورـس و  یب  دنتـسین ؛ یـسایس  ياهنارحب  لـثم  يرکف ، ياـهنارحب  دـنک . ینیبشیپ  ار  يرکف  ياـهنارحب  هک  دـیایب 
زا یـضعب  هک  تسا  نیا  تقیقح  21 ـ ) .) تسین ناسآ  ناشجالع  هک  یلاح  رد  دننکیم ، رهاظ  ار  ناشدوخ  ناهگان  دـندراذگیم ؛ رثا  جـیردت 
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ار بالقنا  نیا  ِیتیلوئسم  نیگنـس  ياهراب  نویناحور  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  تقیقح  دنتـسنادن . بالقنا  نیا  وزج  ار  ناشدوخ  نویناحور ،
رواب نآ ، يزوریپ  زا  دعب  ار  بالقنا  مایپ  یّتح  دندشن  رضاح  نویناحور ، نیا  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  تقیقح  رتالاب . یّتح  دندرکن . لّمحت 

نتساریپ ز  ورس ، نتـسارآ  « ـ ) 22 .) دندرک گرزب  هدـمع و  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  رد  ار  کچوک  ياهبیع  هک  دـندوب  اهیـضعب  دـننک ... 
 ... تسوا یگیاریپیب  یگداـس و  رد  تسین ، وا  يرگیفارـشا  لـمجت و  رد  تیناـحور ، تیبوبحم  تساـم . یگیاریپـیب  رد  اـم ، یئاـبیز  تسا »،

يداع مدرم ، یلومعم  یگدنز  رد  هک  يرهاوظ  اههیاریپ و  زا  یخرب  هب  ندـش  هدولآ  تسا .، رّـضم  ناشیارب  نویناحور  يرگیفارـشا  لمجت و 
ـ ) 23 .) تسا یگبلط  یگداس  مه  تیناحور  یگداس  رهظم  دنـشاب و  هداـس  یتسیاـب  یناـحور ، هبلط و  تسا ، رّـضم  نویناـحور  يارب  تسا ،

ینف و یملع و  ثارت  نیا  زا  ندرب  هرهب  يارب  تسا . یملع  اههتخودـنا  اـههبرجت و  اهـشور و  زا  یئاـهبنارگ  ثاریم  رب  لمتـشم  هیملع  هزوح 
ینید ياهشناد  دنتسناوت  هک  دوب  دوخ  تیقالخ  راکتبا و  اب  زین  حلاص  فلس  درک و  هدافتـسا  تیقالخ  راکتبا و  يورین  زا  دیاب  نآ ، رب  نوزفا 

هک دنادن  درذگیم و  هچ  ایند  رد  هک  دـنادن  دـشابن ، نامز  هب  يانـشآ  اّما  دـشاب ، مه  يوقتاب  یملاع  رگا  24 ـ ) .) دنناسرب ینونک  حطـس  هب  ار 
يور زا  هن  شراک  هتبلا ، دوشیم . لیدـبت  لطاب  يوزارت  رد  ياـهنزو  هب  اوقت  ملع و  هوک  نیمه  دـینیبیم  تقو  کـی  تسیک  نمـشد  تسود و 

هچ ام  زا  تسیک و  نمـشد  هک  نیا  نتـسنادن  و  ّتیعـضو ...  نتـسنادن  رثا  يارب  هکلب  دنکب ؛ دب  راک  دهاوخیم  هدرکن  يادخ  هک  نیا  دمع و 
؛ تسا ندش  یقّتم  ندناوخ و  سرد  ناتهفیظو ، هک  دینادب  امش  25 ـ ) «) سباّوللا هیلع  مجحت  هنامزب ال  ملاعلا  . » دیشاب هاگآ  تسا ، دهاوخیم ،

مدرم امش  ررض  هب  اهنیا  دشابن ، تریصب  نآ  مشچ و  نآ  رگا  هک  تسا  مزال  مه  یمشچ  رازبا و  اهنیا ، رانک  رد  . تسین دروم  ود  نیا  طقف  اّما 
ماقم رتفد  ، » ۀحفـص 36 لوا ـ  دلج  يربهر ـ  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  ۀنیآ  رد  تیناحور  هزوح و  1و2 ) تشون : یپ  ( 26 .) دش دهاوخ  مامت 

يریگیپ داتـس  « ـ  ص 60 تیـالو ـ  راوـنا  ( 4 ۀحفـص 4 . نامه ، ( 3 لّوا . پاـچ  ، 1375 یمالـسا ـ  تاـغیلبت  ناـمزاس  رـشان  يربهر » مظعم 
، يربهر مظعم  ماقم  ياهدومنهر  ۀـنیآ  رد  تیناحور  هزوح و  ( 5 تشهبیدرا 71 . نیّسردم ـ  ۀعماج  : رـشان يربهر ـ » مظعم  ماقم  تاشیامرف 
(11 ۀحفص 19 . نامه ، ( 10 ۀحفص 17 . نامه ، ( 9 ۀحفص 192 . نامه ، ( 8 ۀحفص 236 . نامه ، ( 7 ۀحفص 63 . نامه ، ( 6 ۀحفص 6 . ج 1 ،
، نامه ( 16 ۀحفـص 160 . نامه ، ( 15 ۀحفـص 165 . نامه ، ( 14 ۀحفـص 182 . نامه ، ( 13 ۀحفـص 37 . نامه ، ( 12 ۀحفص 181 . نامه ،

پاچ یمالـسا ـ  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق 14و 15/7/79 ـ  رهـش  هب  رفـس  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  روضح ، ضیف  ( 17 ۀحفص 239 .
ۀحفص 240. ج 1 ـ  يربهر ـ  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  ۀـنیئآ  رد  تیناـحور  هزوح و  ( 19 ۀحفص 29 . نامه ، ( 18 ۀحفص 6 . 1379 ـ  لّوا /

ۀحفص ج 1 . يربهر ، مظعم  ماقم  ياهدومنهر  ۀـنیئآ  رد  تیناحور  هزوح و  ( 22 ۀحفص 31 . روضح ، ضیف  ( 21 ۀحفص 254 . نامه ، ( 20
ینارنخس 8/1/61 ـ  ( . 1  ) عبانم ۀحفص 129 . نامه ، ( 26 ۀحفص 127 . نامه ، ( 25 ۀحفص 333 . نامه ، ( 24 ۀحفص 195 . نامه ، ( 23 . 74

لاحم و راهچ  ءاـملع  عمج  رد  ینارنخـس  ( . 3 . ) هدازآ نویناحور  عمج  رد  ینارنخـس   5/8/69 ( . 2 . ) مق میقم  یقارع  نویناـحور  عمج  رد 
اب رادـید  ( . 6 . ) 11/9/66 هیـضیف ، ۀـسردم  رد  بـالط  عمج  رد  ( . 5 . ) رهم 1370 هـقف ـ  جراـخ  سرد  زاـغآ  ( . 4 . ) 15/7/71 يراـیتخب ـ 
رد ( . 9 . ) 21/6/73 هقف ـ  جراخ  سرد  زاـغآ  ( . 8 . ) 6/2/61 نارهت ـ  برغ  تیناحور  اب  رادـید  رد  ( . 7 . ) 17/2/63 ناردنزام ، تیناحور 

.2/3/63 نارهت ـ  رد  عمج  همئا  رانیمس  ( . 11 . ) 26/8/66 ههبج ـ  هب  مزاع  بالط  اب  رادـید  ( . 10 . ) 11/9/66 هیضیف ـ  هسردم  بالط  عمج 

.30/3/61 راوزبس ـ  تیناحور  اب  رادـید  ( . 14 . ) 3/1/66 نیاق ـ  تیناحور  رادـید  رد  ( . 13 . ) 11/10/70 رهـشوب ـ  ءاملع  عمج  رد  ( . 12)
هیضیف هسردم  رد  بالط  عمج  رد  ( . 17 . ) 22/10/67 ناتسرل ـ  تیناحور  هب  رادید  ( . 16 . ) 24/1/61 ناجیابرذآ ـ  ءاملع  اب  رادید  ( . 15)

رد ( . 20 . ) 5/11/73 ناضمر ـ  هناتـسآ  رد  نویناحور  اب  رادید  ( . 19 . ) 14/7/79 هیـضیف ـ  هسردم  بالط ، عمج  رد  ( . 18 . ) 14/7/79 مق ،
ـ  هیـضیف هسردـم  بالط  عمج  رد  ( . 22 . ) 14/7/79 هیـضیف ـ  هسردـم  بـالط ، عمج  رد  ( . 21 . ) 11/9/66 هیـضیف ـ  هسردـم  بالط  عمج 

يرازگهمامع مسارم  رد  ( . 25 . ) 24/8/71 نیسردم ـ  هعماج  هب  مایپ  ( . 24 . ) 11/9/66 هیضیف ـ  هسردم  بالط  عمج  رد  ( . 23 . ) 27/2/63
خ  / 26/10/72 يراذگهمامع ، مسارم  رد  ( . 26 . ) 18/11/71  ـ

يربهر مظعم  ماقم  لحار و  ماما  هاگن  هنییآ  رد  ع )  ) یلع ماما 
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. دوب اهدـهاز  همه  قوف  دـهز  رد  دوب . ناگدـننکتدابع  مامت  قوف  تدابع  رد  میـشاب . وا  عباـت  دـیاب  همه  اـم  تساـم و  زیچ  همه  یلع  نیا  » 
مهاب داضتم  ياهزیچ  نیبام  عمج  هک  تسا  ياهبوجعا  نیا  و  دوب ؛ نادـنمتردق  همه  قوف  تردـق  رد  دوب . ناـیوجگنج  همه  قوف  گـنجرد 

ار وا  نایتوکلم  هک  تسا  یتوکلم  دوجوم  کی  ای  دـنیوگ . نخـس  وا  زا  نایکلم  هک  تسا  ییایند  یکلم و  رـشب  کی  یلع   » ایآ تساهدرک ».
هک تسوا  هصخاش  نیرتگرزب  نیا  دوب و  ادخ  هدنب  طقف  مالّـسلا ) هیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  مییوگب  هک ...  تسا  نآ  یلوا  دننکيریگهزادنا .

تیـصخش مادـک  .« تسوا تاراختفا  نیرتگرزبزا  نیا  و  تسا ؛ ناشلامیظع  ربماـیپ  هدـشتیبرت  هتفاـی و  شرورپ  و  درک ؛ داـی  نآ  زا  ناوتیم 
دبع نآ  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع هک  مظعم  ءایلوا  ماـظع و  ءاـیبنا  زج  تسا ، هدـیرب  اـهتیدوبع  همه  زا  تسا و  هللادـبع  هک  دـنک  اـعدا  دـناوتیم 

. تسا مدقم  فص  رد  تسا ، هدیسر  تمظع  ندعم  هب  ندمت و  هب  هدیرد و  ار  تملظ  رون و  بجح  هک  تسود  هب  هتـسویپ  ریغ و  زا  هتـسراو 
نآ لماح  یحو و  تیبرت  تحت  هانپ و  نماد و  رد  مرکا  لوسر  رمع  رخآ  ات  یلاسدرخ  زا  دنک  اعدا  دـناوتیم  هک  تسا  تیـصخش  مادـک  و 

تسا و هللادـبع  قحب  وا  سپ  هدـناود . هشیر  وا  ناج  حور و  قامعا  رد  یحو  بحاص  تیبرت  یحو و  هک  بلاـطیبا  نب  یلع  زج  تسا  هدوب 
؛ تسا هدش  هتفگ  مک  دوش ، هتفگ  هچره  مالـسلاو ) ةالـصلا  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  تیـصخش  دروم  رد  ( 1 .() مظعا هللادبع  هتفای  شرورپ 

فیصوت ار  یهلا  تیصخش  نآ  یهانتمان  داعبا  نایب ، اب  دوشیمن  ینعی  تسین ؛ ینایب  ینهذ و  يهطاحا  لباق  تیصخش  تیـصخش ، نآ  نوچ 
رد ار  وا  دیاب  تسا ، هوسا  نوچ  نکیل  میزجاع ؛ تسوا ، تیـصخش  رد  هک  فیرـش  رـصانع  نآ  يازجا  زا  ییزج  نایب  رد  هدـنب ، لاثما  درک .

دوخ هک  اـم  موصعم  راوگرزب  يهمئا  ار  نیا  دیـسر . بلاـطیبا  نب  یلع  تیـصخش  جوا  هب  دوشیمن  میـسانشب . ناـمدوخ  يرـشب  ناوت  دـح 
و : » دیامرفیم ترضح  نآ  تسا ، هدش  لقن  مالسلا ) ةالصلا و  هیلع   ) رقاب ماما  زا  هک  یتیاور  رد  دناهتفگ . دنتـسه ، وا  نانیـشناج  نادنزرف و 

نییدهم ةاده  همئا  قداص و  ماما  رقاب و  ماما  یتح  ینعی  درادـن . ار  وا  لمع  نداد  ماجنا  ناوت  سک  چـیه  مه  ام  زا  دـحا ؛» انم  هلمع  قاطا  ام 
هیلع ) نیـسحلا نب  یلع  ناک  نا  و  . » دوب هدیـسر  نآ  هب  نینمؤملاریما  هک  دنناسرب  يدح  نآ  هب  ار  ناشدوخ  دـنناوتیمن  مه  مالـسلا ) مهیلع  )
یلع ياهباتک  زا  یکی  هب  مالّسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع  شردپ  هک  دومرف  رقاب  ماما  مالّسلا .») هیلع  ) یلع بتک  نم  باتک  یف  رظنیل  مالّسلا )
دوخ یلمع  یگدنز  لمع و  قبط  تاروتسد  نآ  هک  هدوب ، نینمؤملاریما  تاروتسد  زا  یباتک  دبال  درکیم -  رظن  مالّسلا ) هیلع  ) بلاطیبا نب 

یـسک هچ  ار  یلمع  نینچ  اذـه ؛»؟ قیطی  نم  لوقی  و  ، » تشاذـگ نیمز  يور  ار  باـتک  ضرـالا ؛  هب  برـضیف   - » تسا هدوـب  راوـگرزب  نآ 
زجع ساسحا  نینمؤملاریما  دـهز  تدابع و  لمع و  لباقم  رد  تسا ، نیدـباعلا  نیز  نیدباعلادیـس و  هک  داجـس  ماما  ینعی  دروآیم ؟ تقاط 

هک یکبس  نیا  هب  دیناوتیمن  امـش  کلذ ؛  یلع  نوردقتال  مکنا  الا و  : » دومرف فینح  نب  نامثع  هب  همان  رد  مه  راوگرزب  نآ  دوخ  دنکیم .
نخـس نیاربانب ) . ) تسا روآ  تشهد  هدش ، لقن  نینمؤملاریما  زا  هچنآ  دنکیم ، هاگن  یتقو  ناسنا  مه  اعقاو  دـینک . لمع  منکیم ، لمع  نم 
ندرک ادـیپ  رد  نخـس  دـنکب ؛ مالّـسلا ) هیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  اب  ناسمه  نوگمه و  ار  دوخ  دـناوتب  ییهعماج  ای  یـسک  هک  تسین  نیا  رد 

. دـشابتهج نیا  دـیاب  تکرحتهج ، تسا . یمالـسا  ماـظن  رد  روما  ياـیلوا  نارادـمامز و  اـصوصخم  صاخـشا ، هعماـج و  تکرحتهج 
نآ جوا  هب  دهاوخب  رگا  ار  ماقمیلاع  ناسنا  کی  ییاهنت  هب  مادک  ره  هک  تسا  يرصانع  زا  یبیکرت  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تیـصخش 

راوگرزب نآ  ملع  ییایند ، فراخز  یگدنز و  تاوهش  هب  تبسن  وا  یتبغریب  ییانتعایب و  نینمؤملاریما و  دهز  دروآیمرد . وناز  هب  دسرب ،
(، مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ) مرکا یبن  زا  دعب  هک  دنراد  قافتا  نآ  رب  هعیـش  همه  نیملـسم و  ناگرزب  زا  يرایـسب  هک  وا -  عیـسو  شناد  و 

ياهنادـیم هچ  فلتخم -  ياهنادـیم  رد  راوگرزب  نآ  يراکادـف  تسا -  هدوبن  رادروـخرب  ملع  نآ  زا  نینمؤـملاریما  زا  ریغ  يرگید  سک 
يارب یـصخاش  يهتـشارفارب  مچرپ  هک  نینمؤملاریما  يرگداد  لدع و  راوگرزب ، نآ  تدابع  یـسایس -  یقالخا و  ياهنادیم  هچ  و  یماظن ،

یمدقشیپ ناگداتفاراک ، زا  نانز و  نازینک ، نامالغ و  ناکدوک ، ارقف ، زا  معا  نافیعض -  هب  تبسن  راوگرزب  نآ  تفار  تسا ، یمالسا  لدع 
یـشخب راوگرزب  نآ  تحاصف  تمکح و  دنکیم ، دروخرب  ترـضح  نآ  یگدنز  خیرات  رد  ناسنا  هک  ریخ ، ياهراک  همه  رد  راوگرزب  نآ 

هلاقم اب 15  هیامن  نیا  ( 2 .) تسالعا دح  رد  اهنیا  همه  رد  و  تسین ؛ نکمم  یناسآ  هب  مه  بلاطم  نیا  سوئر  شرامش  تسا . رـصانع  نیا  زا 
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ماما ینارنخس  (- 1 : ) اهتـشونیپ دزادرپ . یم  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نوماریپ  يربهر  مظعم  ماقم  هر و  ینیمخ  ماما  ياه  هاگدـید  حرط  هب 
نایاپ ات  زاغآ  زا  راوتـسا  تباث و  ینیمخ  ماما  : » هلاقم هرامش 226 ،  مالـسا ، رادساپ  هلجم  زا  لقن  هب   27/2/60 خیرات رد  هرس  سدق  ینیمخ 

ماقم ياهدومنهر  : » هلاقم هرامش 226 ،  مالسا ، رادساپ  هلجم  زا  لقن  هب   16/1/1370 خیرات رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  ینارنخس  (- 2)
خ  / هزوح هاگیاپ  عبنم : ياهنماخ  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  يربهر  مظعم 

( یلاعلا هلظدم  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  يروآون 

کی دـیاب  هک  میوـگیم  تهج  نیا  زا  نم  ار  نیا  تسا . تیمها  ِلّوا  هجرد  رد  یملع  يروآوـن  تـسین ؛ مـلع  لاـقتنا  طـقف  مـلع ، دـیلوت  . 1
يارب هتبلا  تسا . مه  یملع  طـیحم  ّلـک  نایوجـشناد و  نآ ، بطاـخم  تسین ؛ دـیتاسا  صوـصخم  طـقف  یـشیدنا ، وـن  نیا  دوـشب . گـنهرف 

يرگید یملع و  تردـق  یکی  تسا : مزـال  زیچ  ود  دوشیم -  ریبعت  داـهتجا  هب  نآ  زا  یمالـسا  فراـعم  گـنهرف  رد  هک  یملع -  يروآون 
تـسا یلماوع  زا  يریگارف ، يارب  ناوارف  تدـهاجم  مزال و  یملع  هریخذ  رفاو ، شوه  تسا . یمهم  زیچ  یملع  تردـق  هتبلا  یملع . تأرج 
هریخذ اما  دنرادروخرب ، مه  یملع  تردق  زا  هک  یناسک  اسب  يا  تسین . یفاک  نیا  اما  تسا ؛ مزال  یملع ، تردق  ندـمآ  تسد  هب  يارب  هک 

نیاربانب دـناسریمن . ءالتعا  هب  یملع  ظاحل  زا  ار  تلم  کی  دربیمن و  ولج  ار  ملع  ناوراک  درادـن ؛ دُربراـک  اـج  چـیه  اـهنآ  یملع  هتـشابنا 
دیق و زا  دیاب  وجشناد  داتسا و  دیـشاب . هتـشاد  يروآون  تأرج  دیاب  دیورب ، شیپ  یملع  ظاحل  زا  دیهاوخب  رگا  تسا .... مزال  یملع  تأرج 
یملع و مزیشرانآ  هب  ار  یسک  نم  دوشن ؛ هابتـشا  هتبلا  دنوش . صالخ  اهنآ  نتـسناد  یمئاد  هدش و  ءاقلا  یملع  ياهفیرعت  يرگیمزج  هریجنز 

يروآون ناشدوخ  لایخ  هب  دنهاوخب  رگا  دنتسین ، رادروخرب  یشناد  زا  هک  یناسک  ياهنیمز ، ره  رد  منکیمن . هیصوت  یملع  ییوگلمهم  هب 
هریخذ زا  هکنیا  نودب  دراوان  ياهمدآ  مینیبیم . ار  نیا  ینید  فراعم  یناسنا و  مولع  زا  یخرب  هنیمز  رد  ام  دنتفایم . ییوگلمهم  هب  دننک ،

يروآون عقاو  رد  هک  دـننکیم ؛ يروآون  ناشدوخ  لاـیخ  هب  دـننزیم و  فرح  دـنوشیم و  نادـیم  دراو  دنـشاب ، رادروخرب  یفاـک  داوس  و 
هدننک فرـصم  ًافرـص  دـیابن  اما  تفرگارف ؛ دـیاب  منکیمن . هیـصوت  ار  نیا  نم  یملع ، لئاسم  هنیمز  رد  نیاربانب  تسا . ییوگلمهم  تسین ،

نیا مهم  دراد . مزال  هطباض  يدنمـشور و  راک ، نیا  هتبلا  درک . دیلوت  هملک  یقیقح  يانعم  هب  ار  ملع  دیاب  دوب . نارگید  یملع  ياههدروآرف 
ساسحا نایوجـشناد  رد  ار  لیم  قوش و  نیا  نم  هناتخبـشوخ  دنامب . هدنز  دوش و  هدـنز  هاگـشناد  طیحم  رد  یملع  يروآون  حور  هک  تسا 

اب ملع  هک  یتقو  نآ  دربب . الاب  ار  روشک  یملع  حطـس  دـهدب و  مه  تسد  هب  تسد  دـیاب  اـهنیا  منیبیم . ار  نآ  مه  دـیتاسا  رد  مدوب و  هدرک 
راظتنا رد  دناوتیم  ام  روشک  دنکیم و  یگرزب  ياههزجعم  دوش ، هارمه  هناهاگآ  هنانیبنشور و  تفرعم  حیحـص و  فطاوع  نامیا ، تیاده 

.2  ) ???? / ?? / ?? ریبک )  ریما  یتعنـص  هاگـشناد  دیتاسا  نایوجـشناد و  عمج  ردیمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  دـنامب . اههزجعم  نیا 
ياهیگژیو ار  يراکرپ  و  یلم » یـصخش و  سفن  هب  دامتعا  ، » برغ یملع  ياهتفرـشیپ  هب  يدـیلقت  هاگن  زا  زیهرپ  يروآون ، یملع ، تعاجش 

یملع تفرـشیپ  رد  روشک  تالکـشم  اهدرد و  جالع  دـندوزفا : دـندناوخ و  دوخ  نیگنـس  فیاظو  يافیا  يارب  اههاگـشناد  ناداتـسا  مزـال 
ياهیئاناوت یناریا و  دادعتسا  . 3  ) ???? / ?? / ?? تسا )  یملع  تفرـشیپ  رد  روشک  تالکـشم  اهدرد و  جالع  بـالقنا : مظعم  ربهر  تسا .

يهناگهس ياهورین  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  شترا  رد  هلمج  زا  ام  حلـسم  ياهورین  شخب  رد  اهیروآون  هک  دـنکیم  ءاضتقا  نایناریا  یلم 
تـسرهف ياـهملق  نیلوا  رد  تسیاـب  هک  تسا  یئاـهزیچ  لـماک ، طابـضنا  یگدومزآراـک ، يروآون ، شهوژپ ، دوش . رتشیب  زورهبزور  نآ ،

شترا يرـسفا  ياههاگـشناد  یگتخومآشناد  كرتشم  مسارم  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  دشاب . هتـشاد  دوجو  امـش  فئاظو 
ریظن مک  بوخ و  رایسب  ار  ناریا  رد  میرک  نآرق  یناوخمه  تفرشیپ  دشر و  ناشنانخـس  نایاپ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  . 4) ???? / ?? / ??  ( 

هب دیاب  . 5  ) ???? / ?? / ?? هتـسجرب )  نایراق  طسوت  میرک  نآرق  توالت  مسارم  دندرک . دـیکأت  هنیمز  نیارد  يروآون  موزل  رب  دـندناوخ و 
فرع و کی  هب  هیاپ  مولع  رگید  یـضایر و  ، یمیـش کـیزیف ،  دـننام  یمولع  نتـسناد  هک  میهدـب  هعـسوت  روشک  رد  ار  هیاـپ  مولع  يا  هنوگ 

سیئر رادید   . میهد شیازفا  ار  یملع  ياه  هلق  هب  یبایتسد  تعرس   ، راکتبا يروآون و  رب  هیکت  اب  میناوتب  ات  دوش  لیدبت  یناگمه  يا  هلئـسم 
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بالقنا مظعم  ربهر  ياهنماخ  هللا  تیآ  ترضح  . 6  ) ???? / ?? / ?? يروهمج )  تسایر  يروانف  ياهیراکمه  رتفد  ناراـکمه  زا  یعمج  و 
طرش ار  هدنیآ  هب  دیما  هزیگنا و  ناریا ، یمالسا  يروهمج  شترا  ناهدنامرف  زا  یعمج  لک و  هدنامرف  رادید  رد  اوق  لک  هدنامرف  یمالسا و 

هزیگنا و شترا -  ناهدنامرف  زا  یعمج  رادید  دوشیم  راکتبا  يروآون و  بجوم  هیحور  نیا  دندرک : دیکأت  دنتسناد و  تیقفوم  تفرشیپ و 
: دنتشاد راهظا  دوشیم  هدهاشم  ینهذ  شرورپ  يروآون و  زورما  رعـش  رد  . 7  ) ???? / ?? / ?? تیقفوم )  تفرشیپ و  طرـش  هدنیآ ، هب  دیما 

نیا لباقم  رد  هک  دـشابیم  ارعـش  دزن  يرونخـس  رعـش و  رهوگ  ینعی  شنیرفآ  ياهرهوگ  نیرتهدـنزرا  نیرترخاـف و  نیرتفیرظ ، زا  یکی 
هک ام  . 8  ) ???? / ?? / ?? روشک ) يارعـش  زا  یعمج  روضح  اب  يراطفا  مسارم  تسا . هدـش  هتـشاذگ  نارعاـش  شود  رب  یفیلکت  زین  تمعن 

، دنعجترم نارگید  میـشاب . دلب  ار  شناد  نیا  نارگید  زا  رتهب  دیاب  میتسه ، ملاع  نیون  تکرح  گنهاشیپ  هک  ام  میتسه ، یبالقنا  ناملـسم و 
نیرتکچوک ریسا  دنتوهـش ، ریـسا  نارگید  دینکن . هاگن  ناشقربوقرز  هب  رهاظ و  هب  دنراد ؛ هتـشذگ  هب  ور  نارگید  دناهداتفا ، بقع  نارگید 

هک یشناد  ره  يهصرع  رد  دیراد ، ایند  يارب  امش  ار  دیدج  مایپ  دییامـش ، روآون  دییامـش ، لوارقـشیپ  دییامـش ، ورـشیپ  دنیرـشب ؛ ياهزیگنا 
. دیـشاب هتـشاد  ار  نیرتهب  دـیاب  امـش  یماظن -  یهدـنامزاس  نیون  ياهـشور  يرگیماـظن و  نونف  یماـظن و  شناد  هلمج ، زا  ناوتب -  دوشب و 

گنهرف . 9  ) ???? / ?? / ?? هاپـس )  رد  هیقفیلو  یگدـنیامن  رتاـفد  نـالوؤسم  ناهدـنامرف و  گرزب  عـمجم  نیمراـهچ  ناـیاپ  رد  ینارنخس 
ياراد روآون و  روانف ، ملاع ، اـناوت ، زیزع ، هتفرـشیپ ، ار  تلم  نآ  دـناوتیم  هک  تسا  تلم  کـی  گـنهرف  تساـهتلم . تیوه  یلـصا  يهیاـم 

یتـح داد ، تـسد  زا  ار  شدوـخ  یگنهرف  تیوـه  روـشک  کـی  دـش و  طاـطحنا  راـچد  يروـشک  رد  گـنهرف  رگا  دــنک . یناـهج  يوربآ 
رادروخرب تیرشب  يهعومجم  رد  ییهتسیاش  هاگیاج  زا  ار  روشک  نآ  تسناوت  دهاوخن  دننک ، قیرزت  روشک  نآ  هب  نارگید  هک  ییاهتفرشیپ 

.10  ) ???? / ?? / ?? امیـس ) ادـص و  نامزاس  نانکراک  عمج  ردیمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  دـنک . ظفح  ار  تلم  نآ  عفاـنم  دـنک و 
ياههتخاس ناریا ، روآون  دادعتسا و  اب  ناناوج  ناریا ، يالاو  ياهناسنا  ناریا ، هتـسجرب  ياهتیـصخش  ناریا ، ناگدنمزر  ناریا ، ناناوج  زورما 

تانایب دنکیم . داش  ار  اهلد  مالسا ، يایند  قامعا  رد  امش ، ياهتیقّفوم  دنکیم . هریخ  ار  ناریا  ناتـسود  اهتلم و  مشچ  ناریا ، ناناوج  تسد 
اهنت روشک  تفرشیپ  . 11  ) ???? / ?? / ?? هام )  نابآ  مهدزیس  تبسانم  هب  نازومآشناد  نایوجـشناد و  زا  يریثک  هورگ  رادید  رد  هل  مظعم 

تفرشیپ عماج  هشقن  میظنت  يوزوح  یهاگشناد و  زا  معا  ناگبخن  هفیظو  نیرتمهم  تسا و  ریذپ  ناکما  یناریا  یمالـسا -  يوگلا  ساسا  رب 
تفرـشیپ لوحت و  هب  تبـسن  طـلغ  شیارگ  هاگدـید و  ود  هب  هراـشا  اـب  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  تسا . مالـسا  یناـبم  ساـسارب  روشک 

ياه ملظ  اهتنایخ و  ابیز ، راعـش  نیا  تحت  هدافتـساءوس و  تفرـشیپ  هعـسوت و  مان  زا  هک  تسا  یناـیرج  هب  طوبرم  هاگدـید  کـی  دـندوزفا :
هنوگره اب  هک  تسا  ینایرج  تفرـشیپ ، هب  تبـسن  مود  طلغ  هاگدـید  دـندرک : ناشنرطاخ  و  تسا .... هدرک  اور  تیرـشب  قح  رد  ار  یناوارف 
تفرشیپ عورـش  يارب  میمـصت  يانعم  هب  تفرـشیپ  يوگلا  صوصخرد  ثحب  هکنیا  رب  دیکأت  اب  ناشیا  دنک . یم  تفلاخم  يروآون  لوحت و 

ماظن لیکـشت  تسا و  هدرک  زاغآ  ار  دوخ  تفرـشیپ  ریـسم  یمالـسا  تضهن  زاغآ  اـب  لـبق و  اـهلاس  زا  ناریا  تلم  دـندوزفا : تسین  ناریا  رد 
کی هب  یثوروم  دبتسم و  ییاتدوک ، تموکح  کی  اریز  دوب  ناریا  رد  تفرشیپ  لوحت و  نیرتروآ  تفگـش  نیرتگرزب و  ناریا  رد  یمالـسا 

روآ تهب  یملع  یعامتجا و  یـسایس ، يداصتقا ، ياهتفرـشیپ  هب  هراشا  اب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  دش . لیدبت  یعقاو  یمدرم  تموکح 
هدیدان يانعم  هب  نیا  هتبلا  دندرک : دـیکأت  ایند  لوا  تاجرد  رد  یملع  دـشر  ظاحل  زا  ناریا  نتفرگ  رارق  هتـشذگ و  لاس  رد 27  ناریا  تلم 

نیرت هدیچیپ  زورما  هک  يا  هنوگ  هب  هتفرگ  يدایز  باتش  ناریا  رد  یملع  تکرح  تعرـس  یلو  تسین  یخیرات  ياه  یگدنام  بقع  نتفرگ 
یـسانشزاب موزل  حرط  تلع  نایب  رد  یمالـسا  بالقنا  ربهر  دوش . یم  هتخاـس  یحارط و  یناریا  ناوج  دنمـشناد  ياـناوت  تسد  هب  اـهیروانف 

نایم رد  یناگمه  رواب  کی  داجیا  تفرـشیپ ، لدم  زا  دنم  هطباض  فافـش و  فیرعت  زا  فده  دـندرک : ناشنرطاخ  روشک  تفرـشیپ  يوگلا 
، دوخ تاغیلبت  رد  اهیبرغ  دندوزفا : هنیمز  نیمه  رد  ناشیا  تسا . هعسوت  حیحص  يوگلا  نییعت  ترورـض  صوصخرد  مدرم  هماع  ناگبخن و 

لدـم زین  روشک  ناگبخن  نارازگراک و  زا  یخرب  هنافـسأتم  تسا و  ندـش  یبرغ  اب  يواسم  تفرـشیپ  هعـسوت و  هک  دـنا  هدرک  ءاقلا  هنوگنیا 
مهم هفیظو  کی  ار  مسلط  نیا  نتـسکش  ناشیا  تسا . كانرطخ  طلغ و  يا  هلئـسم  نیا  هک  دـنناد  یم  یبرغ  لدـم  کـی  ًافرـص  ار  تفرـشیپ 
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یباـیتسد دوجو  اـب  اریز  تسا  قفوماـن  يوگلا  کـی  هعـسوت  يارب  برغ  يوـگلا  میوـگ  یم  عطاـق  روـط  هب  دـندرک : حیرـصت  دندرمـشرب و 
رب دیکأت  اب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  دنا . هتفر  نیب  زا  عماوج  نیا  رد  تیونعم  یناسنا و  ياهـشزرا  تردق ، تورث و  هب  یبرغ  ياهروشک 

يوگلا نیا  رگا  دـندرک : ناـشنرطاخ  تسا  یتاـیح  هلئـسم  کـی  یناریا  یمالـسا –  يوگلا  ساـسارب  روشک  تفرـشیپ  يوـگلا  میظنت  هکنیا 
هک هنوگنامه  دش  دهاوخ  لیدبت  رگید  ياهروشک  هدافتسا  دروم  يوگلا  هب  ًاعطق  دوش ، هتشاذگ  ارجا  هب  لمع  هلحرم  رد  یناریا  یمالـسا – 

هجیتن هب  لیلد  یمالسا ، بالقنا  ربهر  تسا . هدش  وگلا  اهتلم  اهروشک و  رگید  يارب  ناریا  روشک  تلم و  ياه  تیقفوم  اهراک و  زا  يرایسب 
نیا رد  ناسنا  هاگیاج  تفرشیپ و  هب  تبسن  برغ  مالسا و  هاگدید  ینابم  توافتم  تیهام  ار  یمالـسا  ماظن  رد  یبرغ  هعـسوت  لدم  ندیـسرن 

قالخا و یهاگدـید  نینچ  رد  نیاربانب  تسا  يداـم  دوس  نآ  روحم  و  يداـم ، تفرـشیپ  برغ ، هاگدـید  رد  دـندوزفا : دنتـسناد و  تفرـشیپ 
يارب يا  هلیـسو  هکلب  تسین  فده  يدام  تفرـشیپ  مالـسا  هاگدید  رد  هکنیا  رب  دـیکأت  اب  ناشیا  دوش . تفرـشیپ  ینابرق  دـناوت  یم  تیونعم 

يرارقرب زاس  هنیمز  ناسنا و  دـشر  هلیـسو  ملع ، تردـق و  تورث ، مالـسا ، ینیب  ناهج  رد  دـندرک : ناشنرطاخ  تسا ، ناسنا  یلاـعت  دـشر و 
يارب ناسنا  رایتخا  هب  هراـشا  اـب  يا ، هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  دنتـسه . داـبآ  ياـیند  هعماـج و  رد  یناـسنا  طـباور  قح ، تموکح  تلادـع ،
ریسم نیا  رد  ایند  هب  یگتسبلد  ندوب  مومذم  مالسا و  هاگدید  رد  يراگتسر  هب  ندیـسر  روظنم  هب  یتسرپادخ  ات  یتسرپدوخ  ریـسم  ندومیپ 
يارب یعیبط  ناوارف  ياهدادعتـسا  زا  هدافتـسا  اـیند و  تیریدـم  ار  ناـسنا  هفیظو  یعاـمتجا ، هیاوز  زا  مالـسا  لاـح  نیع  رد  دـندرک : دـیکأت 

: دندرک ناشنرطاخ  دنتـسناد و  هعـسوت  بولطم  لدم  ار  تیونعم ، رب  ینتبم  تفرـشیپ  يوگلا  یمالـسا  بالقنا  ربهر  دـناد . یم  ایند  ینادابآ 
زا دیاب  دنتـسه  زکرمتم  یـسایس  يداصتقا و  لئاسم  نوچمه  یلـصا  لئاسم  صوصخرد  روشک  یملع  يزیر و  همانرب  زکارم  رد  هک  يدارفا 
زا زیهرپ  اب  دـیاب  دـندرک : دـیکأت  دـندناوخ و  یندز  لاثم  ار  ناریا  تلم  لالقتـسا  ناشیا ، دـننک . زیهرپ  یبرغ  ياه  لمعلاروتـسد  اـهوگلا و 

: دهـشم یـسودرف  هاگـشناد  نایوجـشناد  رادید  دوش . هداد  ناشن  اه  هصرع  همه  رد  لالقتـسا  نیا  ملاع ، نادنمتردق  تکرح  رباربرد  لاعفنا 
ار یملع  ياـهیروآون  ملع و  دـیلوت  ياهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح  . 12  ) ???? / ?? / ?? روشک )  تفرـشیپ  هار  اـهنت  یناریا  - یمالـسا يوگلا 

دیلوت یملع ، زکارم  رد  دینکن و  افتکا  يریگارف  همجرت و  هب  قیقحت  ملع و  رد  دندوزفا : دندناوخ و  يرازفامرن  شبنج  داجیا  یلـصا  فدـه 
يروآدای هتفرشیپ ، نونف  مولع و  ندرک  يراصحنا  يارب  ار  یناهج  شناد  ناگدنراد  شالت  ناشیا  دیهد . رارق  دوخ  یساسا  فده  ار  شناد 

ناوراک هب  ار  دوخ  مینک و  جراخ  دـناهدمآ  راـتفرگ  نآ  رد  موس  ناـهج  ياـهروشک  هک  ياهرـصاحم  زا  ار  ناریا  دـیاب  دـندوزفا : دـندرک و 
شبنج داجیا  موزل  رب  نایوجـشناد  ناداتـسا و  دـیکأت  زا  يدنـسرخ  زاربا  اب  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربهر  میناـسرب . شناد  ملع و  تفرـشیپ 

، ناریا تلم  رد  یناوتان  سح  ءاقلا  يارب  ناگناگیب  ياهشالت  فالخرب  هک  دهدیم  ناشن  هدننک  راودیما  ياههولج  نیا  دندوزفا : يرازفامرن 
رد ار  تیریدـم  شقن  ناشیا  تسا . قیمعت  يریگلکـش و  لاح  رد  ناریا  تلم  رد  دوخ " هب  ياـکتا  سفن و  هب  داـمتعا  ییاـناوت ،  " ساـسحا

هفیظو روشک ، یملع  ییافوکـش  دنور  هتـسیاش  هرادا  يزاسهنیمز و  دندوزفا : دندناوخ و  هدننک  نییعت  رایـسب  روشک ، یملع  فادـها  ققحت 
 - یکشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب  يروانف -  تاقیقحت و  مولع   « ياههناخترازو یگنهرف  بالقنا  یلاعیاروش  هدهع  رب  هک  تسا  یمهم 

مولع همه  لماش  ار  ملع  دیلوت  هلئسم  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  دراد . رارق  یتاقیقحت  زکارم  اههاگشناد و  ناریدم  و  شرورپ « شزومآ و 
رد یبسانم  تکرح  یناسنا ، مولع  رد  یملع  يروآون  هیرظن و  دیلوت  دروم  رد  راظتنا ، فالخرب  دـندوزفا : دنتـسناد و  یناسنا  مولع  هلمج  زا 

مولعو یـسانشناور  یـسانشهعماج ، داصتقا ، دروم  رد  یبرغ  ياههیرظن  اب  لعفنم  دروخرب  زا  داـقتنا  اـب  ناـشیا  تسا . هتفرگن  تروص  روشک 
دهعتم ناداتسا  دراد و  دوجو  مالسا  رد  یناسنا  مولع  ریاس  داصتقا و  تسایس ، قوقح ، یساسا  ینابم  میهافم و  دندرک : ناشنرطاخ  یـسایس 

. دـننک کمک  روشک  یمومع  تکرح  هب  اـههصرع ، نیا  رد  یملع  يروآون  يزادرپهیرظن و  اـب  دـنناوتیم  اـههزوح  ياـملع  اههاگـشناد و 
 ، دیتاسا مامتها  زا  يدنـسرخ  زاربا  اب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  . 13  ) ???? / ?? / ?? یهاگشناد )  یملع و  ناگنازرف  ناداتـسا و  رادید 

ناناوج ياهدادعتسا  هک  مینک  مهارف  يا  هنیمز  دیاب  دندوزفا : یملع  ياه  هصرع  رد  يروآون  ملع و  دیلوت  هب  نازومآ  شناد  نارگشهوژپ و 
هب هجوت  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  ددرگ ...  لیدبت  رادیاپ  يدـج و  یتکرح  هب  ملع  رکف و  دـیلوت  باذـج  راعـش  دوش و  افوکـش  روشک 
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تالکشم لئاسم و  هب  یگدیسر  هب  فظوم  ار  يا  هژیو  هاگتـسد  ناوت  یم  دندوزفا :  دندناوخ و  يرورـض  الماک  ار  هتـسجرب  ياهدادعتـسا 
دـیلوت و روشک و  تفرـشیپ  يارب  ار  يا  هدـنزاس  تکرح  يا  هغد  هغد  هنوگره  زا  غراف  دعتـسم - ناـناوج  اـت  درک  ناـشخرد  ياهدادعتـسا 

مولع صوصخب  فلتخم  مولعرد  هیرظن  ملع و  دیلوت  يارب  يزیر  همانرب  هنیمز  نیمه  رد  ناشیا  دـنهد . همادا  دـننک و  زاغآ  ملعرد  يروآون 
 ) ???? / ?? / ??  ( یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  ياضعا  رادـید  دندرمـشرب . .  یگنهرف  بالقنا  یلاعیاروش  يدـج  فیاظو  زا  ار  یناـسنا 

، میراد ار  عوضوم  هب  دـیدج  ياههاگن  اهیروآون و  اـهتیقاّلخ و  زوُرب  رتشیب و  روناـم  ناـکما  هک  يدراوم  رد  مینکیم  ساـسحا  یهاـگ  . 14
یبالقنا ًالصا  هک  دنراد  یتوافتم  ياهرظن  جنرطش ، یقیسوم و  دروم  رد  ماما  ترـضح  ًالثم  دوش . رظن  لامعا  ددرگ و  فشک  دیاب  اهاجنآ 

هزاجا هک  تسین  يزیچ  ًالـصا  يروآون  دوب ... . یگرزب  یلیخ  شیاشگ  کی  مه  ناناوج  دروم  رد  دروآ و  شیپ  يّدج  عوضوم  ود  نیا  رد 
ّتیقالخ يروآون و  نیا  تشاد ، دوجو  ینادیم  رگا  دریگب . هزاجا  یـسک  زا  دیابن  دنک ، يروآون  دهاوخیم  هک  یـسک  دشاب و  هتـشاد  مزال 

هدـش هتفریذـپ  لوصا  ام  هک  تسین  نیا  يروآون  ياـنعم  دریگ . ماـجنا  اـههنیمز  همه  رد  دـیاب  يروآون  مدـقتعم  نم  دـمآ . دـهاوخ  دوجوهب 
تلادع ًالثم  دنتسه . لماکت  هب  ور  هک  تسا  يروما  رد  لماکت  تفرـشیپ و  يروآون ، يانعم  میربب . لاؤس  ریز  ار  نامدوخ  ینالقع  یقطنم و 

کـش تلادـع  یبوخ  رد  اـما  دـنکیم ؛ ادـیپ  تلادـع  نیمأـت  يارب  ار  یبوخ  هویـش  دـنک ، يروآوـن  دـهاوخب  هک  یـسک  تسا . یبوـخ  زیچ 
نونکات هک  دنک  ادـیپ  ياهویـش  نآ  يارب  یـسک  تسا  نکمم  تسا ؛ یعیبط  رما  کی  دـنزرف ، هب  ّتبحم  ردام و  ردـپ و  هب  ّتبحم  دـنکیمن .

ناوج دـییوگیم  دـینکیم و  هراشا  يروآون  هب  امـش  یتقو  نیاربانب ، دـنکیمن . کش  یـسک  لوصا  نیا  لصا  رد  اما  تسا ؛ هتـشادن  دوجو 
يروآون نیاربانب ، دوشیم . مه  لوقعمان  یقطنمریغ و  ياهیروآون  لماش  يروآون  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  ًاموزل  دـنک ، يروآون  دـهاوخیم 

ار نیا  نم  ددنـسپیمن ، اـم  هعماـج  دـییوگیم  هک  نیا  نکیل  دوش ؛ يروآون  دـیاب  هک  متـسه  قفاوم  ًـالماک  هدـنب  تسا . رظن  دروـم  تسرد 
هک دیراد  يربخ  دیراد ، رارق  رگید  ياج  ای  ناتدوخ  هداوناخ  لخاد  دیتسه و  ناوج  نوچ  امش  ای  الاح  منک . لوبق  امـش  زا  یلیخ  مناوتیمن 
نم تساتود . نیا  زا  یکی  لاح  ره  هب  دینادیمن ؛ امـش  هک  منادیم  يزیچ  مراد ، يرتدایز  تاعالّطا  رتشیب و  هبرجت  نوچ  نم  ای  مرادن ؛ نم 

رد امـش  هک  تسا  نیمه  شاهنومن  کی  دـنکیم . لابقتـسا  تیبرت و  ًالـصا  ار  يروآون  هک  تسا  ياهعماج  اـم ، هعماـج  هک  منکیم  ناـمگ 
امـش هک  ار  ییاوتف  ود  نیا  ناشرمع  رخاوا  رد  هک  دندوب  هلاس  داتـشه  لاسنهک  درم  کی  راوگرزب  ماما  دـیدرک . هراشا  ماما  ترـضح  دروم 
ًالماک یقطنم ، لوقعم و  ون و  ياههدیدپ  اب  هک  تسا  ياهعماج  ًالـصا  ام  هعماج  هک  تسا  نآ  هدنهدناشن  اهنیا  دـندرک . رداص  دـییوگیم ،

یمالـسا و بـالقنا  زور   ) رجف ههد  زا  زور  نیمود  رد  ناـناوج  اـب  خـساپ  شـسرپ و  هسلج  رد  هل  مظعم  تاـنایب  تسا . ناوـخمه  زاـسمه و 
هاگن هب  يرکفنـشور  ماوق  دندوزفا : دنتـسناد و  يرکفنـشور  هرهوج  ار  دازآ  زاب و  هاگن  يروآون و  ناشیا ، . 15 ( ) ???? / ?? / ?? ناناوج ) 

تفرـشیپ زاب ، هاگن  نودـب  هک  ارچ  دـهد  رارق  لـماک  هجوت  دروم  ار ، اـشگهار  هرهوج  نیا  دـیاب  مق  هیملع  هزوح  تاـغیلبت  رتفد  تسا و  زاـب 
 ) ???? / ?? / ??  ( مق هیملع  هزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  نالوؤسم  رادید  تسین . ریذـپ  ناکما  یلمع  یملع و  تفرـشیپ  هجیتنرد  يرکف و 

يروآون قیقحت و  ملع و  يهتشر  هک  منکیم  هیـصوت  ًادکؤم  دننکیم ، تکرح  ملع  هار  رد  هک  یناسک  يهمه  ناناوج و  يهمه  هب  نم  . 16
، تیقالخ يروآون و  راکتبا و  تیلاعف و  دننکن . اهر  ار  دوخ  یقیقح  ینورد و  شنیرفآ  تیقالخ و  راکتبا و  حور  ندرک  هدـنز  شناد و  رد 
زا يرایـسب  رد  زورما  ام و  روشک  رد  هتـشذگ  رد  تردـق  ياههاگتـسد  ياههدـناشنتسد  تسا . یناسنا  یگدـنز  ناسنا و  تفرـشیپ  ساسا 

رادید رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  دننک . راکتبا  تیلاعف و  نیزگیاج  ار  دیلقت  دـننکیم  یعـس  هقطنم  نیا  يهتـسباو  ياهروشک 
همه هب  دـیکات  اب  دندرمـشرب و  ناسنا  تفرـشیپ  ساسا  ار  يروآون  شالت و  ناشیا  . 17  ) ???? / ?? / ?? همـشچرس )  سم  عمتجم  نانکراک 
دنور رد  دـنک و  راک  تیدـج  اب  هک  یتلم  ره  دـندوزفا : راـکتبا  تیقـالخ و  حور  شیازفا  رب  ینبم  روشک  ناـققحم  نادنمـشناد و  ناـناوج ،

. دش دـهاوخ  رادروخرب  لماک  روطب  راگدرورپ  تامعن  زا  یهلا  ریذـپان  فلخت  هدـعو  ساسارب  دـنکن  شومارف  ار  تیونعم  يدام ، تفرـشیپ 
هدنسب يدرگاش  هب  اما  میریگ  یم  ارف  نارگید  زا  ار  ملع  ام  دندوزفا : دندناوخ و  مالسا  روتسد  ار  ناهج  هطقن  ره  زا  شناد  نتفرگارف  ناشیا 
ياـنعم بـالقنا  مظعم  ربـهر  تساـم . روشک  رد  یملع  راـک  قفا  نیا  مییازفا و  یم  یناـهج  شناد  ملع و  ینوـنک  حطـس  رب  هکلب  مینک  یمن 
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اب ام  تلم  دـندرک : ناشنرطاخ  دـندناوخ و  روشک  یقیقح  هعـسوت  تفرـشیپ و  يارب  هفقویب  شالت  راک و  ار  اکیرما  رب  گرم  راعـش  یقیقح 
بقع هنوگره  وحم  يارب  ار  دوخ  قیمع  نامیا  خسار و  مزع  دهد  یم  رـس  اکیرما  رب  گرم  دایرف  هک  یماگنه  درادن و  ینمـشد  یتلم  چـیه 
مظعم ماقم  . 18  ) ???? / ?? / ?? همشچرس )  سم  عمتجم  نانکراک  زا  رفن  نارازه  عمج  رد  دهد . یم  رارق  دیکات  دروم  روشک ، زا  یگدنام 

هب ار  هیملع  ياه  هزوح  هجوت  دـندناوخ و  تهاقف  ساـسا  لـصا و  ار  مدرم  يارب  نآ  ناـیب  تعیرـش و  نید و  تقیقح  مهف  نینچمه  يربهر 
زا نید  یئادـج  رکف  تفآ  ندرک  نک  هشیر  غیلبت ، يارب  يزیر  هماـنرب  یـضرع ، یقمع و  قـیقحت  نیوـن  ياـه  کبـس  اـب  یئانـشآ  ترورض 

ماقم دندرک ... . بلج  صحفت  يروآون و  یـشیدنا ، دازآ  هب  بالط  قیوشت  زین  یـسایس و  ياهیزاب  طخ  یحانج و  لئاسم  زا  زیهرپ  تسایس 
رب دـیکأت  نمـض  دـندش و  روآداـی  ار  هیملع  ياـه  هزوـح  رد  اـیند  فراـخز  زا  ضارعا  قـالخا و  بیذـهت  تیمها  نینچمه  يربـهر  مظعم 

هزوح رد  تاناحتما  ناگدـننک  رازگرب  دـندوزفا : هیملع  ياه  هزوح  رد  لیـصحت  تهج  بساـنم  تامدـخ  زا  بـالط  يرادروخرب  ترورض 
یـشیدنا و دازآ  صحفت و  قیقحت ، يوس  هب  رتشیب  ار  نانآ  دنراد و  رذح  رب  یـشاوح  هب  نتخادرپ  رد  لصاح  یب  شالت  زا  ار  بالط  دیاباه 
ار هیملع  ياه  هزوح  یسرد  ياهباتک  رد  ون  ياهـشور  نتفرگ  راکب  موزل  ناشنانخـس  نایاپ  رد  یمالـسا  بالقنا  ربهر  دنهد . قوس  يروآون 
اب دـیفم و  ار  هیملع  ياه  هزوح  رد  نراـقم  هقف  هب  نتخادرپ  زین  دـیدج و  بلاـطم  اـهباتک و  نتـشون  يارب  یئاـهتأیه  نییعت  دـندش و  رکذـتم 
زا يدنسرخ  زاربا  اب  ياهنماخ ، هللاتیآ  ترضح  . 19  ) ???? / ?? / ?? جراخ ) سرد  زاغآ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  دنتـسناد . تیمها 

ییاناوت یملع ، ياهطیحم  رد  ینکارپ  سأـی  اـب  ياهدـع  دـندوزفا : ملع ، دـیلوت  يرازفامرن و  شبنج  هلوقم  زا  روشک  یملع  هعماـج  لابقتـسا 
، ناریا گرزب  تلم  هک  دـنکیم  تباث  ریخا  لاس  ياهتفرـشیپ 25  نیمزرـس و  نیا  ندمت  خیرات و  اما  دـنربیم  لاؤس  ریز  ار  تلم  نیا  میظع 

يرادروخرب بالقنا ، مالـسا و  هب  قشع  بالقنا  مظعم  ربهر  دـبای . تسد  ياهزاـت  ياـهزرم  هب  زین ، یملع  يروآون  دـیلوت و  رد  تسا  رداـق 
هـصرع ياهتیعقاو  لئاسم و  زا  یهاگآ  يروآون ، تیقالخ و  زا  عافد  شالت ، تمدـخ و  هیحور  نتـشاد  ینید ، تریغ  یلم و  رورغ  زا  لماک 

زکارم اه و  هاگشناد  ياسؤر  رادید  دندرمـشرب  هاگـشناد  داتـسا  کی  يرورـض  ياهیگژیو  هلمج  زا  ار  یگدزتسایـس  زا  زیهرپ  یناهج و 
اب نم  دنـشکن . تسد  دـنراذگن ؛ رانک  یلکب  ار  اهتوسکـشیپ  ياههویـش  منکیم  هیـصوت  اهناوج  هب  . 20  ) ???? / ?? / ?? یتاـقیقحت )  یملع 

دادـتما رد  يروآون  نیا  یتسیاب  دـینک ، ادـیپ  لاـمک  يروآون  نیا  رد  دـیهاوخب  رگا  اـما  درادـن ؛ یلاکـشا  چـیه  يروآون  مقفاوم ؛ يروآون 
ای یبرغ  گنهآ  طلغ -  مه  نآ  دیلقت -  هب  نویزیولت  ویدار و  رد  دـیایب  ام  يهدـنناوخ  ای  حادـم  ًالثم  الاح  اما  دـشاب .... ناگتـشذگ  يهویش 
هن اما  تسرد ؛ يروآون ، تسا . طلغ  نیا  تسین ؛ تسرد  نیا  دـنک ، رارکت  تیونعم  سلجم  رد  نامیا و  سلجم  رد  ار  وهل  سلاجم  گـنهآ 

.21 ( ) ???? / ?? / ?? (س )  ارهز يهمطاف  ترضح  دالیم  تبـسانم  هب  (ع ) تیب لها  نارکاذ  ناحادم و  رادید  رد  هل  مظعم  تانایب  روجنیا .
ققحت يارب  ار  تلم  یمومع  تکرح  يزاتشیپ  يروآون ، یباداش و  طاشن و  اب  تیلوؤسم و  ساسحا  تریصب و  وترپ  رد  ییوجـشناد  شبنج 

ییوجشناد تکرح  تایصوصخ  هب  هجوت  اب  دننکیم و  لابند  ار  فده  نیمه  زین  ییوجـشناد  ياههعومجم  دراد ....  هدهع  رب  یلم  فادها 
الاو فادها  نیا  ققحت  دنور  رد  دناوتیم  ییوجـشناد ، شبنج  ندرک ، رطخ  تأرج  يروآون و  راکتبا و  یباداش -  طاشن و  یهاگآ -  ریظن 

لابند تیونعم  وترپ  رد  دیاب  یلم  فده  نیا  هتبلا  دندرک : يروآدای  هنیمز  نیمه  رد  ناشیا   . دشاب تلم  یمومع  تکرح  گنهاشیپ  زاتشیپ و 
ياـهنمجنا هیداـحتا  یمومع  عمجم  ياـضعا  رادـید  دروآ .  دـهاوخرابب  یفنم  یجیاـتن  دـش و  دـهاوخن  ققحم  حیحـص  روطب  هنرگو  دوش 

لحار ماـما  تکرح  یقیقح  تیوه  هب  ءاـکتا  وترپ  رد  ناریا  تلم  هدـنیآ  . 22  ) ???? / ?? / ?? روشک )  ياههاگشناد  نایوجشناد  یمالـسا 
، دـندوب یمالـسا  تسا ... . هتـشذگ  زا  رتناشخرد  رایـسب  مالـسا  رب  یکتم  ياـهیروآون  و  ندوب ، یمدرم  ندوب ، یمالـسا  ینعی  نأـشلا  میظع 
. دوش شومارف  هاگچیه  دـیابن  هک  تسا  ماما  كرابم  تکرح  یلـصا  هطقن  هس  یمالـسا ، يروآون  راـکتبا و  زا  يرادروخرب  ندوب و  یمدرم 
اب نونکا  . 23  ) ???? / ?? / ?? ماما ) يونعم  تردق  زار  ادخ ، هار  رد  یگـشیمه  تدهاجم  هر :) ) بالقنا راذـگناینب  لاحترا  درگلاس  مسارم 

ناـققحم و شرورپ  نونف و  مولع و  يریگارف  موزل  صـصخت و  شناد و  هب  زاـین  يهنماد  شرتـسگ  یگدـنزاس و  راـک  رد  روـشک  تفرـشیپ 
دیدـج ياضعا  باصتنا  تسا . هتفاـی  فعاـضم  دـکأت  یگنهرف  لـئاسم  زا  شخب  نیا  تیمها  دـماراک ، ناصـصختم  ناداتـسا و  ناروآون و 
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يارب يروآون  راکتبا و  ریذپانیگتسخ و  راک  تسا ؛ راکتبا  راک و  تسا ، مزال  هچنآ  . 24  ) ???? / ?? / ?? یگنهرف ) بالقنا  یلاع  ياروش 
زیهرپ يروآون –  راکتبا و  . 25 ( 15/07/1377  ) یگدنزاس داهج  نارگداهج  زا  یعمج  رادید  رديربهر  مظعم  ماقم  تانایب  روشک . تاجن 

يا هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  هک  دوب  ییاههار  اهـشور و  هلمج  زا  شناد  هدوشگان  قطانم  حـتف  ملع و  یلعف  ياـهزرم  نتـسکش  دـیلقت –  زا 
اههاگـشناد یملع  ياهتایه  ياـضعا  ناداتـسا و  رادـید  دـندرک . هیـصوت  یهاگـشناد  ناـگنازرف  ناـگبخن و  هب  روشک  رتشیب  تفرـشیپ  يارب 

« روشک رد  تالوحت  تیریدم   » دیدج ثحب  تالوحت ، حیحص  يریگتهج  موزل  هب  هراشا  اب  یمالـسا ، بالقنا  ربهر  . 26) ???? / ?? / ?? ( 
 – یگنهرف جرم "  جره و  اـب  هکناـنچمه  دیـسر  ییاـج  هب  ناوتیمن  يروآون  یفن  هتـشذگ و  رد  فقوت  اـب  دـندوزفا : دـندرک و  حرطم  ار 
يرکف و دازآ  يروآون ، هار «  نتـشاذگ  زاب  حیحـص ، هار  اهنت  نیاربانب  دوشیمن ، لـصاح  یتفرـشیپ  زین ، یتدـیقع " يداـصتقا و  یـسایس – 

حالصا . 27  ) ???? / ?? / ?? نانمـس ) نایهاگـشناد  عـمج  رد  بـالقنا  مظعم  ربـهر  تسا  نیرفآ  لوـحت  هار  نیا  تریدـم  و  یـشیدنادازآ »
بـالقنا مـظعم  ربـهر  اـب  تـلود  تاـیه  روـهمج و  سییر  رادـید  حالــص » تـهج  رد  يراـتخاس  یــساسا و  تارییغت  داـجیا  ینعی   » یعقاو

مه هدنب  دش و  هتفگ  هک  ار  يدادعتسا  نامه  دیاب  میـشاب . اههتخانـشان  فشک  لابند  هب  مینک و  رکف  مینک ، ّتقد  دیاب  . 28) ???? / ?? / ?? ( 
كاـنمیب ملع ، يداو  رد  يروآوـن  تعدـب و  زا  مینک و  ادـیپ  ار  ُربناـیم  ياـههار  میزادـنیب . راـکهب  دراد ، ار  نآ  یناریا  رکف  زغم و  مـنادیم 

. دوش یّقلت  تدابع  کی  سّدقم و  يرما  ماع ، ياهزیگنا  تروص  هب  ام  یتاقیقحت  یملع و  زکارم  اههاگشناد و  رد  دیاب  تکرح  نیا  میشابن .
تانایب مینک . يروآون  میناوتیم  مینک  رکف  هک  میـشاب  هتـشاد  ار  تأرج  نیا  دـیاب  ام  دـیآرد . تروص  نیا  هب  دـیاب  مولع  ياههتـشر  يهمه 

س  / امیس ادص و  تاقیقحت  زکرم  عبنم :  ) ???? / ?? / ?? یتشهب ) دیهش  هاگشناد  دیتاسا  اب  رادید  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر 

( یلاعلا هلظدم  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یسانش  نآرق 

اما دـننکیم ، مارتحا  دـنزرویم و  قشع  نآرق  هب  همه  تسا ، هدـشن  یمومع  رما  کی  ام  هعماـج  رد  رونه  نآرق  هک  تسا  نیا  خـلت  تیعقاو 
يزوریپ زا  شیپ  نرق  مین  رد  اـم  تلم  هک  مینک  لوـبق  دـیاب  اـم   1. دـننکیم ربدـت  نآ  رد  يرتمک  هدـع  توالت و  ار  نآ  هراومه  یمک  هدـع 

رـضاح لاح  رد  نآرق  ظفح  هب  نتخادرپن   2. تسا هدـش  رود  هتفرگ و  هلـصاف  نآرق  زا  زور  هب  زور  تسین ، یمک  تدـم  ًاعقاو  هک  بـالقنا ،
ظفح دورو  ودب  زا  تسا ـ  قوبسم  هک  روط  نامه  تنس ـ  لها  ياههزوح  زا  یـضعب  رد  دیآیم . رامـش  هب  ام  ياههزوح  رد  ياهصیقن  ًاعقاو 
نآرق اب  تنس  لها  ياملع  بلاغ  دوشیم . قیوشت  نادب  یلو  دشابن ، نآرق  ظفح  طرش ، رگا  زین  اههزوح  رگید  رد  تسا . طیارش  وزج  نآرق 

رب زونه  نکیل  دناهدناوخ ، سرد  مه  يرادقم  هک  میتسه  ییاههبلط  دـهاش  نامدوخ ، ياههزوح  رد  ام  هک  یلاح  رد  دـنراد ، يرتدایز  سنا 
رگا هتشذگ  رد   3. دراد دوجو  یتالاکـشا  ناشتوالت  رد  زونه  ینعی  دـنرادن ، طلـست  میراد  سنا  نآ  اب  ام  هک  نآرق  جـیار  تئارق  نیمه  رس 
مدرم دشاب ، ریسفت  لها  ًاضرف  یملاع  مرتحم  يالم  کی  تخادرپیمن . ریسفت  هب  یتسیاب  دنک  ادیپ  یملع  ماقم  هزوح  رد  تساوخیم  یسک 

ار امش  دنک . كرت  ار  سرد  نیا  دوشب ، هرهـش  يداوسیب  هب  وا  دوشن  بجوم  سرد  نیا  هکنآ  رطاخ  يارب  دعب  دننک ، هدافتـسا  وا  ریـسفت  زا 
تسا و هدرک  تسرد  تالکـشم  یلیخ  ام  يارب  نآرق  اب  ام  سنا  مدع  هیملع و  ياههزوح  رد  نآرق  ياوزنا  نیا  ؟4  تسین هعجاف  نیا  ادخ  هب 

ریسفت سرد  رد  دهـشم  رد  بالقنا  زا  لبق  ياهلاس  رد  تقو  کی  نم  داد . دهاوخ  يرظنگنت  ام  هب  درک و  دهاوخ  تسرد  مه  نیا  زا  دعب 
ینعی مینکن . هعجارم  نآرق  هب  رابکی  یتح  میریگیم ، ار  نامداهتجا  هقرو  هک  ینامز  ات  هللا » كدیا  نادـب   » لوا زا  ام  هک  متفگیم  اههبلط  هب 

ریـس رخآ  ات  لوا  زا  ار  ام  هتـشر  نیمه  دناوتیم  دنکن  هعجارم  نآرق  هب  رابکی  یتح  ادتبا  زا  ياهبلط  رگا  هک  تسا  روط  نیا  ام  یـسرد  عضو 
روـط ناـمه  مینیبیم  منکیم  هاـگن  هک  مه  لاـح  هنافـسأتم  دـنکیمن . روـبع  نآرق  زا  ًالـصا  اـم  سرد  نوـچ  ارچ ؟ دوـشب ! دـهتجم  دـنک و 

رد هک  یناسک  دادعت  دینیبب  میتیعمج ؛ نویلیم  تصش  ام  میهار . لوا  رد  زونه  ام  نم ، نازیزع   5. تسا يوزنم  ام  ياههزوح  رد  نآرق  ... تسا
هب هچ  یلیلد ، ره  هب  هک  دنشاب  یناسک  نویلیم  هد  نویلیم ، تصش  نیا  زا  مینک  ضرف  تسا . ردقچ  دنتسه ، انشآ  نآرق  اب  نویلیم  تصش  نیا 

هاجنپ زا  ینعی  لوقعم ـ  دـح  زا  نآرق  اب  نایانـشآ  دادـعت  دـنامیم . نویلیم  هاجنپ  دـنوشب ، انـشآ  نآرق  اب  دـنناوتن  نآ ، ریغ  هچ  ینـس و  لـیلد 
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ار ناناوجون  ناناوج و  دیاب  لوا  ماگ  رد  نآرق  تیروجهم  زا  ییاهر  ياههار   6. مینک رپ  دیاب  ار  هلصاف  نیا  میبقع ؛ ام  تسا ، رتمک  نویلیم ـ 
ِیناوخور یتسیاـب  هک  نیا  لوا   8. دـیناشچ يزیچ  ناـنآ  هقئاذ  هب  نآرق  شخبتاـیح  اراوگ و  تبرـش  زا  درک و  انـشآ  نارق  همجرت  نتم و  اـب 

. دناوخب حیحـص  تروص  هب  دنک و  زاب  ار  نآرق  دشابن  رداق  هک  دـنامب  ام  تلم  نایم  رد  رفن  کی  دـیابن  دوشب . لماش  ار  ام  تلم  مامت  نآرق ،
همجرت دیاب  نآرق  تسا ، نآرق  مهف  تمس  هب  نتفر  مود  راک  دنناوخب ... ار  نآرق  دنناوتب  دیاب  ناوج  ریپ و  گرزب و  کچوک و  درم و  نز و 

لکـش هب  رگا  نآرق  ظفح   9. تسا هدروآ  تسدـب  يریثک  ریخ  ًانیقی  دـنک ، ادـیپ  قیفوت  سک  ره  هک  تسا  يدـعب  مدـق  نآرق  ظفح  دوشب ...
یشور نینچ  اب  دریگب  نآ  هباشم  دراوم  ای  هرمن و  بلاق  رد  ار  يزایتما  درک ، ظفح  ار  نآرق  زا  یشخب  هک  یـسک  ًاضرف  دوش و  حرطم  زایتما 

ظافلا و نیمه  اب  ییانـشآ  شلوا  مدـق  دـنک ، لمع  نآرق  هب  دـهاوخب  یتلم  رگا   10. میهدب دـشر  ار  ناملاس  هزات  ياهناوج  ... میناوتب دـیاش 
نانچمه میراذـگب و  ربنم  نآرق  ءارق  يارب  هک  دوشب  يراـک  اـم  هعماـج  رد  مهاوخیم  هک  تسا  نیا  نم  رکف  باد و   11. تسا نآرق  رهاوظ 

وا زا  میقتـسم  ار  یهلا  مالک  لالز  نآ  مدرم  دنناوخب و  نآرق  تعاس  مین  ًالثم  دنورب و  ربنم  مه  نآرق  نایراق  دـنوریم ، ربنم  ظاعو  نالا  هک 
عورـش یگچب  زا  دیاب  نآرق  ظفح  هک  تسا  نیا  ماهدیقع  نم   12. میاهداد رارق  ینارنخـس  همدقم  طقف  ار  میرک  نآرق  ام  الاح  یلو  ... دنوشب

سنا نارق  اب  مالسا  تما  لک  میهاوخب  رگا   13. رجحلا یف  شقنلاک  رغصلا  یف  ملعلا  یگلاس : هدزیس  یگلاس  هدزاود  زا  ًادودح  ینعی  دوشب .
نیا هبذاجرپ  حیحـص و  یتوکلم و  همزمز  اب  دنتـسناوت  هعماج  رد  هللا  مالک  نایلات  رگا  ... مینک باب  هعماج  رد  ار  نآرق  توالت  دیاب  دـنریگب ،

، مدرم میهاوخب  ام  رگا  هک  تسین  روط  نیا   14. دوشیم کیدزن  نآرق  هب  دریگیم و  سنا  نآرق  اب  مدرم  لد  دننک ، توالت  ار  همیرک  تایآ 
اب ار  نامهطبار  دـیاب  ام   15. مییوگب نآرق  ریـسفت  ای  میناوخب  نآرق  اهنآ  يارب  ًامئاد  نویزیولت  رد  هک  تسنیا  شهار  دـنوش ، تیبرت  ناملـسم 
ره دینک  لصو  نآرق  هب  ار  ناتدوخ  دینکیم  ادیپ  یتغارف  رـصتخم  هچنانچ  ... میناوخب نآرق  اههناخ  رد  مینک . رتمکحتـسم  زور  هب  زور  نارق 

ار نآرق  ياـج  ینید  ياـهباتک  زا  مادـک  چـیه  تسا . مدـق  نیلوا  نآرق  اـب  ییانـشآ   16. دـیریگب ارف  ارنآ  دـیناوخب و  نآرق  يرادــقم  زور 
تاغل همجرت و  اب  هدشن ، نیمأت  ناتسریبد  زا  لبق  رگا  نآرق  یناوخور  رهاظ و  نیمه  دوش . عورش  نآرق  نتم  زا  دیاب  ییانشآ  نیا  دریگیمن ،

هابرد هک  ییاه  حرط  هلمج  زا  دـنک . ادـیپ  همادا  تسه ، نآرق  رد  هک  یناعم  اب  جـیردت  هبو  ینآرق  گنهرف  نآرق و  صاخ  تاریبعت  نآرق و 
یگدـنز باـب  تاـعوضوم  زا  یتاـعوضوم  هچ  نآرق  رد  مینیبـب  هک  تسا  نـیمه  تساههاگـشناد  رد  نآ  ياـج  دریگب و  ماـجنا  دـیاب  نآرق 

دننک دراو  هاگشناد  هب  ار  مالسا  یلصا  نوتم  ثیدح و  دوخ  نآرق و  دوخ  دیاب   17. مینادیمن ار  نیا  زونه  ام  هک  تسا  هدش  حرطم  يزورما 
دیاب دـنریگب ، رارق  طسوتم  حطـس  رد  مدرم  همه  میهاوخب  رگا  ماهدرک  ضرع  ررکم  نم   18. درک انشآ  نآ  اب  ار  نایوجـشناد  ار و  ناناوجو 

ناشدوخ فرط  هب  ار  نیطسوتم  هک  تسا  نیا  اهنیرتهب  تیـصاخ  میـشاب . هتـشاد  العا  حطـس  رد  يرتمک  دادعت  یلاع و  حطـس  رد  يدادعت 
رتشیب زور  هب  زور  دیاب  نآرق ، رد  نارحبتم  ناظفاح و  ناناوخشوخ و  نآرق و  نایراق  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنربیم . ولج  هب  دنشکیم و 

هب نآرق  اب  ینویلیم  تصـش  تلم  کـی  میهاوخب  رگا   19. دوش رتهب  اـهنآ  تیفیک  مه  دوش و  داـیز  ناـتیمک  مه  دـنوش ، رتهب  زور  هب  زور  و 
ار نآرق  دننک و  زاب  ار  نآرق  يال  دنناوتب  دیاب  لوا  دنـسانشب . ار  نآرق  دیاب  لوا  تساه . نیمه  شتامدقم  دنوشب ، انـشآ  هملک  یعقاو  يانعم 
21. میریگب دای  مه  ار  نآ  همجرت  نتم ، ندـناوخ  رب  هوالع  دـیاب  ام   20. دننک سونأم  دوخ  شوگ  اب  ار  نآرق  تاملک  دـنناوتب  دـننک . توالت 

دوخ یگریچ  تردق و  اهناسنا ، لمع  رکف و  تیاده  رد  نآرق  هکنیا  يارب  تسا  ییانثتـسا  یخیرات و  یتصرف  زورما  نآرق  جـیورت  ياههار 
نآ رد  میمهفب ، ار  نآرق  میبای ، تسد  نآرق  تیادـه  فراعم و  ناشوج  همـشچ  هب  دوخ ، ام  هکنیا  رب  تسا  فقوتم  نیا  اـما  دـهد ، ناـشن  ار 

یتسیاب هک  نیا  لوا  دریگب ؛ ماجنا  دـیاب  رگید  راک  ود  هدـش ، ماجنا  نونکاـت  هچنآ  ریغ   22. میزاـس صحف  ثحب و  روحم  ارنآ  مینک و  ربدـت 
مدـق نآرق  ظـفح  ... دوشب همجرت  دـیاب  نآرق  تسا . نآرق  مهف  تمـس  هب  نتفر  مود  راـک  ،... دوشب لـماش  ار  اـم  تلم  ماـمت  نآرق ، یناوخور 

. ندـیمهف ار  اـهنآ  ندرک و  ربدـت  ینآرق  میهاـفم  رد  ندـناوخزاب ، ندـناوخزاب و  ندــناوخ و  ار  نآرق  ینعی  نآرق  اـب  سنا   23. تسا يدعب 
رد دنبایرد و  ار  نآرق  تایآ  نیماضم  دنمهفب و  بیرقت  روط  هب  ار  نآرق  تاملک  دننک و  هدافتسا  نآرق  همجرت  زا  دنناوتیم  اهنابز  یسراف 

يروط نآ  دنوشب  انشآ  نآرق  اب  شاوی  شاوی  دیاب  هللا  بزح  تما  تسا . لصا  نآرق  هعماج  رد  هک  میوگیم  نم   24. دننک لمات  رکف و  اهنآ 
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ار نآرق  تایآ  دیورب و  ربنم  يالاب  سلجم  کی  رد  دیناوتب  دیاب  امش  دنمهفب . دننک و  شوگ  نایراق )   ) امش زا  ار  نآرق  میقتـسم  دنناوتب  هک 
توص اب  دیناوتب  دیاب  دینکب ، ار  راک  نیا  دیهاوخیم  امـش  رگا  میهاوخیم . ار  نیا  ام  دنزیرب . کشا  تایآ  نیا  ندینـش  اب  مدرم  دـیناوخب و 

زور هب  زور  ار  دوـخ  تئارق  هک  تسا  نیا  تسا  ءارق  هفیظو  هـک  هـچنآ   25. دراد ینونف  بادآ و  نیا  دـینک . بذـج  ار  سلجم  نیا  نامدوخ 
، رتیوق رتهب ، زور  هب  زور  ار  ناـتتوالت  هک  مییوگیم  مه  ءارق  امـش  هب  دـنریگب . سنا  نآرق  اـب  هک  مییوگیم  مدرم  مومع  هب  اـم  دـننک . رتـهب 
رد ار  نآرق  توالت  دیاب  دـنریگب ، سنا  نآرق  اب  مالـسا  تما  لک  میهاوخب  رگا  دـننکب . رتهارمه  نیرفآ  هبذاج  تایـصوصخ  اب  رتحـیحص و 
رفن کی  امـش  تسا . نیمه  يارب  مهدیم  تیمها  نآ  هب  منکیم و  هیکت  زیزع  نایراق  امـش  ندناوخ  هب  ردـق  نیا  نم  رگا  مینک . باب  هعماج 

هلأسم نیا  هب  دـنکیم  راداو  ارم  هک  يزیچ  نآ  اما  تسا ، طوبرم  ناتدوخ  هب  تهج  کی  زا  دـیناوخن  اـی  دـیناوخب  بوخ  مه  هچ  ره  دـیمدآ 
ار همیرک  تایآ  نیا  هبذاجرپ  حیحـص و  یتوکلم و  ءمزمز  اب  دنتـسناوت  هعماج  رد  هللا  مالک  نایلات  رگا  هک  تسا  نآ  مزروب  مامتها  همه  نیا 

نآرق نیماضم  هب  دوخ  ناعمتسم  نداد  هجوت  رد  ءارق  امش   26. دوشیم کیدزن  نآرق  هب  دریگیم و  سنا  نآرق  هب  مدرم  لد  دننکب ، توالت 
ددرتلا ریثک  امـش  ياهتوالت  رد  تسا  نیملـسم  زورما  لاح  بسانم  هک  همیرک  تایآ  یخرب  هک  تسا  بوخ  ردـقچ  دـیراد . يدایز  شقن 

دناوتیمن نآرق  همجرت  دـیمهف . دـیاب  شدوخ  نابز  اب  ار  نآرق   28. درک انـشآ  نآرق  همجرت  نتم و  اب  ار  ناناوجون  ناناوج و  دـیاب   27. دشاب
اب راب  دنچ  رگا  ... دنادیمن مه  یبرع  یسک  رگا  تفرگ . سنا  دیاب  نآرق  اب  نم  رظن  هب  اما  دهدیم . ناشن  ار  يزیچ  کی  هچرگ  دشاب . نآرق 

. دیورب نآرق  تمـس  هب  دیاب  نم ، نازیزع   29. دهاوخیم ربدت  نآرق  ... دنکیم ادـیپ  نآرق  زا  یتشادرب  مهف و  کی  جـیردت  هب  دـناوخب  تقد 
ار نآرق  دینک . تکرح  نآرق  اب  سنا  تمس  هب  اههچب  اهرتگرزب ، اهرـسپ ، اهرتخد ، دش . دیهاوخن  نامیـشپ  نآ  نتفر  زا  هک  تسا  یهار  نیا 

يانعم نآرق و  همجرت  يرادقم  هک  نآ  زا  دعب  دیریگب . سنا  نآرق  ياههمجرت  اب  دیاب  ... دینک ربدت  نآ  رد  دیناوخب ، زور  ره  دـینک . توالت 
لاس هدزناپ  دودح  رد  هک  تسا  نیمه  منکب ، ضرع  مهاوخیم  نم  هک  یمود  هتکن   30. دینک ربدت  نآرق  رد  تقو  نآ  دیدیمهف ، ار  تاملک 

مه ام  دـندوب . فلاخم  هیـضق ، نیا  اـب  مینک ؟ دـیلقت  يرـصم  ءارق  نیا  ندـناوخ  زرط  زا  اـم  ارچ  دـنتفگیم  یـضعب  بـالقنا ـ  لـیاوا  شیپ ـ 
دینک و نیرمت  نارگید ـ  لیعامسا و  یفطصم  خیش  لثم  دنتـسه ـ  هک  یفورعم  ءارق  نیا  هیبش  دیریگب ، دای  ار  اهقیرط  نیمه  امـش  میتفگیم 
هک دینابـسچب  هقیرط  نامه  هب  مکحم  ار  ناتدوخ  هک  تسین  يزور  رگید  زورما  ... دیورب شیپ  امـش  هک  دـش  دـهاوخ  بجوم  نیا  دـیناوخب .
ًانیع مه  ام  هدنازرل ، ار  شیادص  هیآ  نیا  رد  ای  هدروآ ، ییاپ  ار  شیادص  هیآ  نآ  رد  هدـناوخ و  جوا  اب  ار  هیآ  نیا  تسا ؛ هدـناوخ  اقآ  نالف 

نآرق هک  میراد  نآرق  دروم  رد   31. دیزادنیب راک  هب  ار  ناتدوخ  دادعتسا  دعب  دیریگب ، دای  ار  راک  هار  هقیرط و  اقآ ، هن  مینکب . ار  راک  نیمه 
دارفا زا  یضعب  دروم  رد  مه  یتایاور  دندناوخیم . نآرق  هنوگچ  هک  میراد  مه  ناگرزب  زا  یضعب  دروم  رد  دیناوخب . بوخ  ياهنحل  اب  ار 

؟ تسیچ تلع  تسیچ ؟ يارب  اهنیا  دـندناوخیم . توص  اب  ار  نآرق  تایآ  مالـسا ، ردـص  رد  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  زا  هک  میراد  یلومعم 
مادختـسا راک  نیا  يارب  ار  یقیـسوم  ارچ  تسا ؟ هدش  هدافتـسا  یقیـسوم  زا  ارچ  تسا ؟ تبـسانم  هچ  هب  اجنیا ، رد  یقیـسوم  مادختـسا  نیا 

رتـشیب لوـمعم  فراـعتم و  نیبطاـخم  ياـهلد  رد  ار  ادـخ  مـالک  ریثأـت  تیفیک ، نیا  اـب  توـالت  هک  تسا  نیا  رطاـخ  يارب  نیا  دـناهدرک ؟
ام ياههچب  راک  رد  هک  یبیع  هتبلا   33. دننک ادـیپ  نآرق  يریگارف  هب  قوش  نارگید ، هک  دـینک  يراک  ناتدوخ  شنم  شور و  اب   32. دنکیم

روج نالف  نوقزم  کی  ای  روتنس  کی  اب  دیاب  هک  دننکیم  نانچ  همه  یقیسوم  دوشیم  هتفگ  ات  دنتـسین . دلب  یقیـسوم  هک  تسا  نیا  تسه ،
، اهگرزب نیب  اههچب ، نیب  اـههناخ ، رد  نآرق  دـیهاوخب  رگا   34. رگید تساهگنهآ  نیمه  یقیسوم  هن ! دشاب ، یقیـسوم  شمـسا  ات  دشاب ،
. دننآرق لماح  اهنیا  مینکیم . مارتحا  اهنیا  هب  ام  هک  تسا  نیا  دینک . مارتحا  ار  ینآرق  نانامرهق  یتسیاب  دنک ، ادیپ  جاور  اهدرم  نز و  نیب 

نابز هب  هک  یناسک  يارب  نآرق ، هملک  هملک  همجرت  نآرق ، میهاـفم  ندـیمهف  نآرق ، ظـفح  دوشیمن ، ماـمت  اـج  نیا  اـما  . ... دـنزیزع اـهنیا 
راک ره  رد  تاریخ ، همه  رد  هقباسم   35. تسا مزال  ربدت  تقو  نآ  دیدیمهف ، ار  نآرق  تاملک  هک  یتقو  تسا . مزال  دنرادن ، ییانشآ  یبرع 

ناسنا ناهنپ  ياهناوت  اهدادعتسا و  همه  هقباسم ، قباست و  رد  هک  تسا  نیا  مه  تلع  تسا . یمالسا  فراعم  نآرق و  هیـصوت  دروم  يریخ ،
بوخ حیحص و  توالت  رگا  دینکیم ، توالت  یتقو  امـش   36. مرامـشیم یگرزب  راک  ار  نآرق  تاقباسم  هدنب  نیاربانب  ... دنکیم ادیپ  زورب 
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ار نآرق  يانعم  هک  ار  سک  ره  دنکیم و  رتقیاش  نآرق  هب  تسانشآ ، نآرق  اب  هک  ار  یسک  ره  دش ، توالت  يرنه  نونف  زومر و  اب  هارمه  و 
یهاگ لکشم و  یلیخ  فارحنا  اطخ و  نیا  دنشاب ، انشآ  نآ  حیحـص  ریـسفت  نآرق و  نتم  اب  مدرم  رگا   37. دنکیم راداو  ربدت  هب  دمهفیم ،

هک ـالاح  دنونـشب . مه  ناراکردـنا  تسد  فاـقوا و  ناـمزاس  ناـیاقآ  اـت  میوـگیم  ار  نـیا  حیحـص ؛ ریـسفت  مـتفگ  دـش . دـهاوخ  نکمماـن 
ار ریسفت  دیشاب . بقارم  ... تسا مهم  نیا  دیریگیم . ارف  ار  ریـسفت  یـسک  هچ  زا  دیـشاب  بقارم  دینک ، يزیر  همانرب  ریـسفت  يارب  دیهاوخیم 

ریسفت هب  دینک ، دامتعا  حیحص  ریـسفت  هب  دینکیم ، دامتعا  ریـسفت  هب  رگا  دیـشون . لالز  همـشچ  زا  دیاب  ار  بآ  تفرگ . نئمطم  عبنم  زا  دیاب 
هک تسا  نیا  ... زیزع ياهناوج  امـش  همه  هب  نم  دیکأت  هیـصوت و  هتبلا  دنک . نشور  ار  شدوخ  تیاده  دناوتب  نآرق  ات  دینک  دامتعا  حیحص 

. تسا رتشیب  دونـشب  هک  ره  ناسنا و  دوخ  لد  رد  راـک  نیا  ریثأـت  دـناوخ . نیگنهآ  دـیاب  ار  نآرق  دـیریگب . داـی  ار  نآ  توـالت  نآرق و  نتم 
تئارق رد  هک  تسا  نیا  يدـعب  ياهمدـق  ... دـیمهفب دـیناوخیم ، هک  ار  یتاراـبع  نیمه  ياـنعم  دـیاب  لوا  دـیریگب . داـی  مه  ار  نآرق  همجرت 

نیا هک  دـشابن  نیا  امـش  تمه  دـیناوخیم ، نآرق  یتـقو  هک  میراد  تیاور  رد  دـیهد ... رارق  لـمات  دروم  ار  نآ  تاـیآ  زا  ياهیآ  ره  نآرق ،
. دینک تقد  لمات و  نآ  رد  دیمهفب و  تسرد  دیناوخیم ، هک  ار  هچ  نآ  دشاب  نیا  امـش  تمه  هکلب  دـینک . مامت  دـیناوخب و  رخا  ات  ار  هروس 
ره هب  اما  دیورب ، يدعب  هیآ  هب  دیرذگب و  نآ  زا  دیتشادن ، تقو  رگا  دینک  هاگن  دیرادرب و  ار  يریـسفت  دیراد  جایتحا  ریـسفت  هب  دیدید  رگا 
مه اهنآ  ریـسفت  هب  اـهنآ ، همجرت  يریگداـی  رب  هوـالع  دـینکیم ، توـالت  هک  ار  یتاـیآ  تسا ، نیا  نم  شهاوخ   38. دیرذگن لمأتیب  لاح 

کی امش  زا  مادک  ره   40. دینادب ار  نآرق  اب  سنا  ییانشآ . گرزب  تمعن  نیا  ردق  اهرتخد ـ  هچ  اهرـسپ  هچ  نم ـ  نازیزع   39. دینک هعجارم 
جنپ هقیقد ، ود  هقیقد ، کی  دـینکیم ، ادـیپ  یتغارف  دـیتسیایم و  يراک  رظتنم  ییاـج  رد  رگا  دیـشاب ، هتـشاد  ناـتلغب  بیج  رد  نآرق  هخـسن 
هدرک لمع  روط  نیا  هک  يدادعت  دینک . ادـیپ  سنا  باتک  نیا  اب  ات  دـیوش . لوغـشم  نآ  توالت  هب  دـینک و  زاب  ار  نآرق  تعاس ، مین  هقیقد ،

فراعم مهف  ظاحل  زا  اما  دنتـسنادیمن ، یبرع  مه  ًابلاغ  هک  نیا  اب  اهنیا  هک  مدرکیم  ساسحا  نکیل  دندوب  كدنا  رایـسب  دنچ  ره  دـندوب ،
رد ار  یمالسا  تفرعم  نآرق ، اب  سنا  نآرق  اب  سنا  راثآ   41. دنتشاد توافت  اهنآ  اب  يزاتمم  روط  هب  دندوب و  رتهتسجرب  نارگید  زا  یمالسا 
زا یناـسک  نآ  تسا . نآ  فراـعم  قیاـقح و  نآرق و  زا  يرود  رطاـخ  هـب  یمالـسا  عـماوج  یتخبدـب  دـنکیم . رتـقیمع  رتيوـق و  اـم  نـهذ 

تساهنآ و نابز  نآرق ، نابز  هک  مه  یناسک  یتح  تسا . مولعم  ناشعـضو  دنرادن ، سنا  نآ  اب  دـنمهفیمن و  ار  نآرق  یناعم  هک  ناناملـسم 
هدارا و مینک ، لمأت  نآرق  رد  رگا  ... دنریگیمن سنا  دنوشیمن و  انـشآ  نآرق  قیاقح  اب  تایآ ، رد  ربدـت  مدـع  رطاخ  هب  دـنمهفیمن ، ار  نآ 
رد دنک ، فیصوت  ار  راوگرزب  نآ  هک  دنتساوخ  (ص ) مرکا ربمایپ  نارسمه  زا  یکی  زا  ( 42 .) دش دهاوخ  نیا  زا  رتشیب  رتيوق و  ام  تماقتسا 
زیچ همه  نآرق  دربیم . الاب  ار  روشک  کـی  یمومع  تفرعم  نآرق ، اـب  سنا   43. دوب مسجم  نآرق  ینعی  نآرقلا » هقلخ  ناـک   » تفگ باوج 

شتآ ریز  گنج  لاس  تشه  لوط  رد  درک . قرف  یلیخ  تیعـضو  دـندش  سوناـم  نآرق  اـب  هک  یتقو  زا  اـم  ناـناوج  نیا  تسا . رون  تساـم .
زاب ار  ناشنآرق  دـندرکیم  ادـیپ  یتغارف  كدـنا  دنتـسشنیم و  نیمز  رب  هک  نیا  درجم  هب  هک  میتشاد  اهههبج  رد  ار  یناناوج  گنفت  پوت و 
انب دندروآیم و  رد  ار  ناشنآرق  دنتفریم ، دنتشاد  دندوب و  هتسشن  نویماک  ای  و  سوبوتا ، رد  رگا  ای  دندشیم . توالت  لوغشم  دندرکیم و 
اما دربیم . هرهب  یهلا  یحو  زا  دونشیم و  ادخ  زا  هطساو  یب  ار  مالسا  میهافم  تسانشآ ، نآرق  اب  یتقو  ناملـسم   44. ندناوخ هب  دندرکیم 

صاـصتخا دوـخ  هـب  ار  یمهـس  وا  لد  نـهذ و  زا  یتیمالــسا ، یعدـم  ره  ییادـص ، ره  یلقن ، ره  یفرح ، ره  تـسین  انــشآ  نآرق  اـب  یتـقو 
شراب لباقم  رد  ار  ناتلد  دینک  هدامآ  ار  ناتدوخ  دنکیم . ذوفن  دشاب ، يدعتسم  نیمزرس  امـش  لد  رگا  تسا . ناراب  لثم  نآرق   45. دهدیم

46. دینک ادـیپ  سنا  نآرق  اب  هک  یطرـش  هب  دـنکیم ، نشور  امـش  يارب  ار  دوخ  میهافم  ذوفن و  امـش  لد  قامعا  ات  نآرق  دـیهد . رارق  نآرق 
جوا يونعم  يدام و  نوگانوگ  ياهتفرشیپ  رد  لمع و  رد  قالخا ، رد  ملع ، رد  نآرق ، هب  لمع  تکرب  هب  مالـسا )  ) لوا ردص  رد  تیرـشب 

هخـسن نیرتـهب  دـناوتیم  يرـصع  ره  رد  نآرق  دـهدیم . رارق  هجوت  دروم  ار  ناـسنا  ياـهزاین  نآرق ، تسا . هدـنز  هشیمه  نارق  درک ، ادـیپ 
اب ناسنا  هک  مارآ  مارآ ، دـنکیم . لـح  ار  یفطاـع  یحور و  تالکـشم  يرکف ، ياـههرگ ، تالکـشم و  نآرق ،  47. دشاب اهناسنا  تداعس 

ياههبنج ای  یقالخا  ياههبنج  ظاحل  زا  دراذگیم ـ  رثا  نهذ  يور  نوچ  یفطاع ـ  هبنج  ظاحل  زا  وا  نهذ  یتقو  دـنکیم ، ادـیپ  سنا  نآرق 
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، دش زاب  هار  دنیبیم  شفرط  دوریم  دشخردیم ، ياهراتـس  ناهگان  هک  دنیبیم  دراد  سنا  نآرق  اب  هک  یـسک  دـسریم ، تسبنب  هب  يرکف 
اب اهناسنا  رگا  هک  دراد ، نکزاب  هرگ  اشگهار و  امنهار ، فافـش ، ایوگ ، نخـس  یگدـنز ، لـیاسم  همه  رد  نآرق   48. تسا روج  نیا  نآرق 

دهاوخ هعماج  هدـش  تیبثت  تینهذ  هب  لیدـبت  رقتـسم و  اهنهذ  رد  میهاـفم  نیا  جـیردت  هب  دـنمهفب ، ار  نآرق  ياـنعم  دـنریگب و  سنا  نآرق 
ناسنا رکف  زرط  هچ  ره  دـنک . ادـیپ  هجوت  تافتلا و  نآرق  تاـکن  هب  امـش  نهذ  هکنیا  يارب  دوشیم  ادـیپ  یتصرف  تاـیآ ، رارکت  اـب   49. دش

دیریگب سنا  رتشیب  نآرق  اب  هچ  ره  ًالباقتم  و  دش . دهاوخ  رتنشور  رتیقار و  رتیلاع و  نآرق  زا  وا  مهف  دوشب ، رتشیب  ناسنا  تفرعم  رتالاب و 
هک دنکیم  کمک  امش  هب  نآرق  مه  دنراد . لباقتم  رثا  مه  يور  ود  نیا  تفر . دهاوخ  رتالاب  امش  رکف  تفرعم و  دینک ، هدافتسا  نآرق  زا  و 

یمیهافم همه  شنیرفآ و  همه  تانئاک ، همه  هب  تبسن  دورب و  رتالاب  یهلا ـ  یمالـسا و  میهافم  شنیرفآ ـ  یلاع  میهافم  هب  تبـسن  ناتتفرعم 
امش ینیب  نشور  دوش و  ادیپ  امـش  رد  تلاح  نیا  هک  هزادنا  ره  هب  مه  دنک . ادیپ  ینیب  نشور  دریگیم ، رارق  ناسنا  یگدنز  هار  رـس  رد  هک 
امـش اما  درادن ، ياهدیاف  هک  لمع  نودب  هتبلا  لمع . دـنیوگب : یـضعب  تسا  نکمم  . ... دـینکیم يرتشیب  هدافتـسا  نآرق  زا  زاب  دوشب ، رتشیب 

ثیدح 1 ـ تشون : یپ   50. تسا ریذپانكاکفنا  نآ  زا  لمع  دیایب  دوجو  هب  امـش  رد  منکیم  ضرع  نم  هک  ینآرق  تفرعم  نآ  رگا  دینادب ،
مسارم ج 8،ص 64 6 ـ ناـمه ، ج 8،ص 66 5 ـ ناـمه ، ج 3،ص 329 4 ـ ناـمه ، ج 3،ص 284 3 ـ ناـمه ، ج 2،ص 218 2 ـ تیـالو ،

24/9/1375 8ـ میرک ، نآرق  یللملا  نـیب  تاـقباسم  هرود  نیمهدزیـس  هیماـتتخا  مـسارم  4/10/1374 7 ـ میرک ، نآرق  تاـقباسم  هیماـتتخا 
ج 7،ص 36 نامه ، ج 3،ص 267 12 ـ نامه ، ج 3،ص 329 11 ـ نامه ، ج 3،ص 286 10 ـ نامه ، ص 218 9 ـ ج 2 ، تیالو ، ثیدح 
،ص 57 تیالو رصخم  رد  ج 9،ص 275 17 ـ نامه ، ج 9،ص 203 16 ـ نامه ، ج 7،ص 33 15 ـ نامه ، ج 9،ص 199 14 ـ نامه ، 13 ـ

نآرق یللملا  نیب  تاقباسم  هرود  نیمهدزیس  هیماتتخا  مسارم  4/10/74 20 ـ میرک ، نآرق  تاقباسم  هیماتتخا  مسارم  ،ص 59 19 ـ نامه 18 ـ
ج 4،ص 45 نامه ، ج 3،ص 286ـ285 24 ـ نامه ، ج 2،ص 218 23 ـ نامه ، ص 285 22 ـ ج 3 ، تیالو ، ثیدح  24/9/75 21 ـ میرک ،

مجاهت گـنهرف و  218 29 ـ  ، ج تیـالو ، ثیدـح  ج 3،ص 308 28 ـ ناـمه ، ص 33 27 ـ ج 7، ناـمه ، ص 36 26 ـ ج 7، ناـمه ، 25 ـ
موس رد  روشک  زاـتمم  ءارق  اـب  رادـید  نآرق 24/9/75 31 ـ یللملا  نـیب  تاـقباسم  هرود  نیمهدزیـس  هیماـتتخا  مـسارم  328 30 ـ یگنهرف ،

، میرک نآرق  نایراق  زا  یعمج  اب  رادـید  1/10/76 33 ـ ینیمخ ، ماما  هینیـسح  رد  میرک  نآرق  نایراق  رادید  ناضمر 1417،24/10/75 32 ـ
رد هدننک  تکرـش  نایوجـشناد  اب  رادـید  10/9/77 36 ـ نآرق ، تاـقباسم  هرود  نیمهدزناـپ  هیماـتتخا  مـسارم  ناـمه 35 ـ 10/10/76 34 ـ

20/8/78 میرک ، نآرق  تاقباسم  هرود  نیمهدزناش  هیماتتخا  مسارم  5/8/78 38 ـ ینآرق ، ناگبخن  رادید  رد  22/2/78 37 ـ نآرق ، تاقباسم 
ج 9، تیالو ، ثیدح  13/2/79 41 ـ ناشخرد ، ياهدادعتسا  ینآرق  نازومآشناد  اب  رادید  20/9/78 40 ـ نایراق ، زا  یعمج  اب  رادید  39 ـ
24/9/75 نآرق ، یللملا  نیب  تاقباسم  هرود  نیمهدزناپ  هیماتتخا  ص 274 44 ـ ج ، نامه ، ص 45 43 ـ ج 4 ، تیالو ، ثیدح  ص 200 42 ـ
، نآرق تاـقباسم  رد  هدـننک  تکرـش  نایوجـشناد  اـب  رادـید  10/9/77 47 ـ نآرق ، تاـقباسم  هرود  نیمهدزناـپ  هیماــتتخا  ناـمه 46 ـ 45 ـ
رد امیس  ادص و  13/2/79 50 ـ ناشخرد ، ياهدادعتسا  ینآرق  نازومآشناد  اب  رادید  5/8/78 49 ـ ینآرق ، ناگبخن  اب  رادید  22/2/78 48 ـ

رشن پاچ و  زکرم  تیالو ، ثیدح  يربهر ، مظعم  ماقم  رتفد  عبانم  تسرهف  ص 109 . ، 1373 شورس ، تاراشتنا  يربهر ، مظعم  ماقم  مالک 
، يربـهر مظعم  ماـقم  ینیمخ و  ماـما  ياـهدومنهر  هعومجم  تیـالو ، رـضحم  رد  راهب 1377 ش . مود ، پاچ  یمالـسا ، تاـغیلبت  ناـمزاس 
، يربهر مظعم  ماقم  نانخس  تکسید  هخـسن  یگنهرف  مجاهت  گنهرف و  زییاپ 1378 . لوا ، پاچ  یگنهرف ، بالقنا  یلع  ياروش  هناـخریبد 

www.noormags.com . 1373 شورس ، تاراشتنا  يربهر ، مظعم  ماقم  مالک  رد  امس  ادص و  يربهر . مظعم  ماقم  رتفد 

تیالو رظنم  زا  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  هریس 

وترپ رد  هریس  جارختسا  میزادرپ . یم  هتاکرب ) تماد  ) يربهر مظعم  ماقم  رظنم  زا  داجس  ماما  هریس  هب  هلاقم  نیا  رد  دنمدرخ  دمحم  : هدنسیون
هتفشآ ار  مدرم  نهذ  ناخروم ، ناگدنسیون و  زا  یخرب  اریز  تسا  راوشد  یسب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هریـس  شراگن  نایب و  يژتارتسا 1 .
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! تشادن تسایـس  هب  يراک  تخادرپ و  تدابع  هب  تسـشن و  ياهشوگ  رد  مالـسلا  هیلع  راوگرزب  ماما  نآ  هک  دـناهدرک  ءاقلا  نینچ  هدرک و 
رد رامیب » نیدـباعلانیز  ماما   » دـنیوگیم الثم  تسادـیپ  دـنربیم ، راک  هب  یهلا  درم  گرزب  نآ  هرابرد  هک  یتاریبعت  باقلا و  زا  بلطم  نیا 

عقاو يرجه  لاس 61  مرحم  رد  يرامیب  نیا  دـش و  ضیرم  شرمع  تدـم  رد  يزور  دـنچ  يرگید -  ناسنا  ره  لثم  مه -  ناشیا  هک  یلاح 
هیلع نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  لاس  ای 35   34 یهلا ، ریبدت  نیا  اب  دشاب . هتـشادن  داهج  عافد و  هفیظو  اروشاع  هعقاو  رد  بانج  نآ  ات  دش 
ماما هریس  . 2 درک . تیاده  نارود  نیرتراوشد  رد  ار  هعیش  تفرگ و  هدهعرب  ار  تما  تماما  تیلوئسم  طاشنرپ  ملاس و  دنام و  هدنز  مالسلا 

؟ میبایتسد ترضح  نآ  هریس  هب  میناوتیم  ایآ  مینک  يروآدرگ  ار  ناشیا  یگدنز  یئزج  ثداوح  رگا  تسیچ ؟ مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز 
یئزج عیاقو  نآ  ددرگ . مولعم  وا  يژتارتسا )  ) یلک يریگتهج  هک  دوشیم  نشور  هاگنآ  هملک  یعقاو  يانعم  هب  یسکره  هریس  زگره ! هن !

اهنت هن  یلک ، يریگتهج  نآ  تخانـش  نودـب  دوشیم . لیلحت  دـنکیم و  ادـیپ  اـنعم  يژتارتسا )  ) یلک يریگتهج  وترپ  رد  اـهکیتکات ) )
نسح ماما  حلـص  زا  سپ  . 3 دوشیم . تسردان  يانعم  ياراد  ای  اـنعمیب  زین  یئزج  ثداوح  هکلب  ددرگیمن  نشور  مالـسلا  هیلع  ماـما  هریس 
نایب ار  یهلا  ماکحا  هک  دوبن  نیا  طقف  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  همه  هماـنرب  داـتفا -  قاـفتا  يرجه  ملهچ  لاـس  رد  هک  مالـسلا -  هیلع  یبتجم 

رد ینشور  هب  بلطم  نیا  دننک . مهارف  ار  يولع  عیشت  هویش  هب  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  تامدقم  هک  دندوب  ددص  رد  یگمه  هکلب  دننک 
: دومرفیم ناضرتعم  هب  خساپ  رد  هیواعم  اب  حلص  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دوشیم . هدید  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نانخس  یگدنز و 
، هدنیآ نآ  تسا و  ياهدـنیآ  راظتنا  رد  ترـضح  هک  دـناسریم  ینـشور  هب  نیا  ( 111/ ءاـیبنا  ) نیح یلا  عاـتم  مکل و  ۀـنتف  هلعل  يردا  نا  «و 
: دـیامرفیم ضرتعم  دارفا  نیا  هبتهج  نیا  هب  تسا ; هنالداع  یمالـسا و  تموکح  سیـسات  هناملاظ و  یمالـسا و  ریغ  تموکح  يزادـنارب 
درص و نب  نامیلس   ) هعیش نارس  زا  رفن  ود  حلـص ، زاغآ  رد  دشاب . راک  رد  یتحلـصم  دیاش  دینادیم  هچ  دیرادن . ربخ  حلـص  هفـسلف  زا  امش 

... قارع و ناسارخ و  زا  يدایز  يورین  ام  دنتفگ : دنتفر و  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  روضح  هب  نیملسم  زا  ياهدع  هارمه  هب  هیجن ) نب  بیسم 
هکنآ زا  سپ  درک . وگتفگ  اهنآ  اب  تفریذـپ و  روضح  هب  تولخ  رد  ار  نانآ  ترـضح  مینک . بیقعت  ماـش  اـت  ار  هیواـعم  میرـضاح  میراد و 

رد نیسح ، هط  رتکد  لیلحت  ربانب  دندادن . ناشناهارمه  هب  زین  ینـشور  خساپ  دندرکاهر و  ار  ناشیاهورین  دندوب و  هدش  مارآ  دندمآ ، نوریب 
نمـشد تاغیلبت  دنتـشادن و  ینادنچ  دشر  مدرم  دوبن و  دعاسم  هنیمز  دنچره  دمآ . دوجو  هب  یعیـش  میظع  تالیکـشت  يانبریز  رادید ; نیا 

درامگ تمه  یناسنا  ياهورین  شرورپ  تیبرت و  میلعت و  هب  لاس  هد  تدم  رد  فاصوا ، نیا  مامت  اب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  اما  دوب  رایـسب 
نیـسح ماما  هب  تبون  نآ ، زا  سپ  . 4 دندرک . فیعضت  ار  هیواعم  هاگتسد  دوخ ، زیمآتفلاخم  نانخـس  اب  دوخ و  تداهـش  اب  نایعیـش  نآ  و 

درک و رییغت  طیارـش  درم و  هیواعم  هکنآ  ات  داد  همادا  لاـس  هد  اـت  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  شور  مه  راوگرزب  نآ  دیـسر . مالـسلا  هیلع 
ماما هکنآ  زجب  یتسرد  هار  چـیه  دوب و  مالـسا  هدـنیآ  هدـنزاس  دـیفم و  رایـسب  یمایق  مالـسلا  هیلع  ینیـسحتضهن  داد . يور  اروشاع  هعقاو 
هعقاو نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوب و  هدماین  شیپ  طیارش  نآ  رگا  اما  تشادن . دوجو  داد ، ماجنا  عاضوا  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

: تسا هدـش  هراشا  یتیاور  رد  ینعم  نیا  هب  دوش . لیکـشت  یعیـش  یمالـسا -  تموکح  هک  تشاد  دوجو  يدایز  لاـمتحا  دـشیمن ، دـیهش 
دق یلاعت  كرابت و  هللانا  تباث  ای  لوقی : مالـسلا  هیلع  رفعجابا  تعمـس  : » دـیوگیم یفاک -  لوصا  رد  ینیلک  لقن  رباـنب  یلاـمث -  هزمحوبا 
ۀئام نیعبرا و  یلا  هرخاف  ضرالا  لها  یلع  یلاعت  هللا  بضغ  دتشا  هیلع  هللا  تاولص  نیـسحلا  لتق  نا  املف  نیعبـسلا  یف  رمالا  اذه  تقو  ناک 

تبثی و ءاشی و  ام  هللا  وحمی  و   » اندنع اتقو  کلذ  دعب  هب  هل  هللا  لعجی  مل  و  رسلا ) عانق   ) رسلا باجح  متفشک  ثیدحلا و  متعـضاف  مکانثدحف 
ریبعت هک  یتایاور  بلغا  رد  کلذک . ناک  لاقف : مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  کلذب  تثدـح  دـیوگیم : یلامث  هزمحوبا  دـعب  باتکلا ». ما  هدـنع 

نیا رد  تموکح . هن  تسا  مایق  ینعم  هب  دراوم  یخرب  رد  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  تیـالو  تموکح و  دوصقم  هدـمآ ، رمـالا » اذـه  »
مهیلع تیب  لها  تموکح  يارب  لاعتم  يادخ  تسا . مالسلا  مهیلع  راهطا  ناماما  یمالسا  تموکح  لیکـشت  رمالا ،» اذه   » زا روظنم  تیاور ،

دش و دیدش  نیمز  لها  رب  ادخ  مشخ  دیسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  اما  دوب  هدرک  نیعم  ار  يرجه  داتفه  لاس  مالـسلا 
ایند و رطاخ  هب  سابع  ینب  نوچ  و  داتفا ، ریخأت  هب  مالـسلا ) هیلع  قداص  ماما  تداهـش  زا  لبق  لاستشه   ) لهچ دـص و  لاـس  اـت  خـیرات  نآ 
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تیاور نیا  دشن . نییعت  یتقو  رگید  داتفا و  ریخأت  هب  دوعوم  تقو  نآ  دندرب ، نیب  زا  ار  مزال  هنیمز  هتفرگ و  هرهب  ياهویش  ره  زا  سفن  ياوه 
، تشذـگ هچنآ  ربانب  . 5 تسا . هدرک  دـییات  ار  نآ  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدرک و  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یلاـمث  هزمحوبا  ار 
زا دـعب  دوب . مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  صاـخ  هویـش  هب  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  يژتارتسا  یلک و  فدـه 

ماما درکلمع  مامت  دـنداد . همادا  ار  یلک  یـشم  طخ  فدـه و  نیمه  زین  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  ماما  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  تداهش 
نییبت و یـساسا  یلک و  طخ  نیا  ساسا  رب  دـیاب  يرجه ) لاس 94  رد  تداهـش  ات  يرجه  لاس 61  ياروشاع  زا   ) شتماـما هرود  رد  داـجس 
هب ندیـشخبتینیع  نیمز و  يور  رب  ادختموکح  لیکـشت  ینعی  سدقم ، فدـه  نیا  يارب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دوش . ریـسفت  لیلحت و 

تقد و تعاجـش و  تیارد و  تسایـس و  اـب  درب و  راـک  هب  ار  نوگاـنوگ  ياـهیریگعضوم  اـهکیتکات و  عاونا  لاـس ، یـس  زا  شیب  مالـسا ،
میسقت شخب  ود  هب  ناوتیم  ار  اروشاع  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یگدنز  . 6 دیـشوک . یلک  فده  نآ  نیمات  يارب  هناهاگآ  تفاطل ،

ناجیهرپ و ياهرود  هک  لوا  هرود  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  ماما  تراسا  زا  دـعب  هرود  مود - تراـسا  زاـس  هساـمح  هرود  لوا - درک :
، دوخ ردتقم  نانمـشد  هب  شورخرپ ، یبالقنا  کی  نوچمه  دیرفآ و  هسامح  شراتفر  راتفگ و  اب  گرزب  ینامرهق  دـننامه  دوب ، زیگناتربع 

شریشمش زا  هک  يراوخنوخ  یشحو  نآ  دایز -  نب  هللادیبع  لباقم  رد  هفوک  رد  داد . هنارگشاخرپ  نکش و  نادند  ياهخساپ  همه ، ربارب  رد 
ترـضح هناناج  عافد  رگا  و  دیـشکب ! ار  وا  داد : روتـسد  داـیز  نبا  هک  تفگ  نخـس  ناـنچنآ  دوب -  رورغ  هدابتسمرـس  تخیریم و  نوخ 

زین مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  لتق  بکترم  دایز  لامتحا  هب  دـندربیم ، ماش  هب  ریـسا  ناونع  هب  ار  اهنیا  دـیاب  هکنیا  دوبن و  مالـسلا  اهیلع  بنیز 
قیاقح دروآ و  ناجیه  هب  ار  مدرم  درک و  ینارنخـس  هنیکـس  شرهاوخ  اب  بنیز و  شاهمع  اب  نامزمه  ادصمه و  هفوک ، رازاب  رد  دندشیم .

تیب لها  تیناقح  مکاح و  هاگتسد  ياهتیانج  تیعمج  هوبنا  ربارب  رد  دجسم ، رد  هچ  دیزی و  سلجم  رد  هچ  ماش ، رد  تخاس . راکشآ  ار 
زا شیب   ) ینالوط رایـسب  هک  تراسا ) زا  دعب  هرود   ) مود هرود  داد . رادشه  مدرم  هب  درک و  نشور  ار  تفالخ  تماما و  يارب  مالـسلا  مهیلع 
ارچ هک : تسا  یندیـسرپ  نیا  دوب . مارآ  هدـش و  باسح  میالم و  ییانبریز و  ياهشالت  رب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  يانب  تسا ، لاس ) یس 
نآ خساپ  هیقت ؟ اب  میالم و  مارآ و  مرن و  مود ، هرود  رد  دش و  رهاظ  هنارگشاخرپ  یبالقنا و  ردقنآ  لوا ، هرود  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

یهلا و تموـکح  يارب  ار  هدـنیآ  ياـهشالت  هنیمز  دـیاب  هک  تسا  ییانثتـسا  یلـصف  لوا ، زاستشونرـس  هاـتوک و  رایـسب  هرود  هک : تـسا 
یلصا مایپ  هک  دنک  نایب  ار  لئاسم  حیرص ، زیت و  هدنرب و  دنت و  نانچنآ  دیاب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  ماش  هفوک و  رد  دنک . مهارف  یمالـسا 

نیا رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  شقن  دیـسر . تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ارچ  هک  دننادب  مدرم  دوشن و  شومارف  زگره  اروشاع » »
همطاف مالـسلا ، اهیلع  بنیز  ترـضح  مالـسلا . هیلع  ینیـسح  بالقنا  یناسر  ماـیپ  ینعی  دوب ; مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح  شقن  اـهرفس ،

هیلع ینیـسح  هساـمح  روآ  ماـیپ  شیوـخ -  ناوـت  ردـق  هب  سکره  ناریـسا -  کـت  کـت  و  مالـسلا ، اـهیلع  هنیکـس  مالـسلا ، اـهیلع  يرغص 
لوغشم مرتحم  يدنورهش  ناونع  هب  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  دش  زاغآ  یماگنه  مود ، زاستشونرس  دنلب و  هرود  دندوبمالسلا .

هب مالسا  ناهج  رـسارس  رد  اروشاع ، زا  دعب  . 7 درک . زاغآ  وا  مرح  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  زا  ار  شراک  دـش و  یگدـنز 
يارب تسا  هدامآ  دیزی  تموکح  هک  دـش  ساسحا  اریز  دـمآ  دوجو  هب  نایعیـش  نایم  یتشحو  بعر و  تلاح  قارع ، زاجح و  رد  صوصخ 

زا رگید  هثداح  دـنچ  عوقو  اب  ساره  بعر و  نیا  دـشکب . زین  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنزرف  یتح  شدوختموکح ، میکحت 
الا مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  دعب  سانلا  دترا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دمآ . دوجو  هب  يدـیدش  قانتخا  دـش و  لماک  هرح  هعقاو  هلمج 

یتیاور رد  رفن و  جنپ  یتیاور  رد  و  رفن ، هس  رگم  دندش  دـترم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  سپ  مدرم  اورثک ; » اوقحل و  سانلا  نا  مث  ثالث 
مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  زا  يدهم  رمع  وبا  دندش . دایز  قحلم و  جیردت  هب  مدرم  یتدم  زا  دـعب  سپـس  و  تسا . هدـش  رکذ  رفن  تفه  رگید 

ام رادتسود  هک  تسین  رفن  تسیب  یتح  هنیدم  هکم و  رـسارس  رد  ( 1;  ) انبحی الجر  نورـشع  ۀنیدملا  ۀکمب و  ام  : » دومرف وا  هک  دنکیم  لقن 
تکرح ناکما  دندوب و  بوعرم  سویأم و  هدنکارپ ، مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  نارادفرط  عاضوا ، نیا  رد  دشاب ». مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

لبق ات  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  هعیش : یناهنپ  تالیکشت  مالسلا •  هیلع  داجـس  ماما  ییاهن  فده  دوب . هتفر  تسد  زا  یعمج 
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رد اریز  دزیرب  مه  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  تالیکشت  ماظن  یلک  هب  هک  دوبن  نانچ  اما  دندش  بوعرم  مدرم  دنچره  هرح ، هعقاو  زا 
، هعیـش یناهنپ  تالیکـشت  زا  روظنم  هتبلا  تسا . هعیـش  تالیکـشت  دوجو  زا  یکاـح  هک  تسا  هدـشتبث  یتاـکرح  اروشاـع ، زا  دـعب  خـیرات 
هب راداو  درکیم و  طـبترم  رگیدـکی  هب  ار  مدرم  هـک  تـسا  يداـقتعا  قـیمع  ياهدـنویپ  دوـصقم  هـکلبتسین  يزورما  مجـسنم  تالیکـشت 

ییاهزور نامه  رد  خـیراتلا  یف  لماکلا   » باتک رد  ریثا  نبا  لقن  ربانب  تخیگنایمرب . ینیمزریز  یناهنپ و  ياهراک  هب  دومنیم و  يراکادـف 
هک دمآ  دورف  یگنـس  دندوب ، ینادنز  اهنآ  هک  یلحم  رد  اهبـش  زا  یکی  رد  دندوب ، هفوک  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  هک 

امشتشونرس تیعضو و  هرابرد  هک  هداتسرف  ماش ) رد   ) دیزی شیپ  ار  یصخش  هفوک  مکاح  : » نومضم نیا  هب  دندوب  هتـسب  نآ  هب  ياهتـشون 
، دیدینشن رگا  دش و  دیهاوخ  هتشک  اج  نیمه  رد  امش  هک  دینادب  دیدینـش ، ریبکت  يادص  الثم )  ) بش ادرف  ات  رگا  دنک . فیلکت  بسک  وا  زا 

نبا هاگتسد  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتـسود  هعیـش و  زا  یـسک  هک  دوشیم  نشور  تیاکح  نیا  زا  دش ». دهاوخ  رتهب  عضو  هک  دینادب 
تیبلها هب  ریبکت  يادص  اب  ار  رابخا  دروآ و  تسد  هب  ناینادنز  تشونرـس  نادنز و  زا  یتاعالطا  هتـسناوتیم  هتـشاد و  ذوفن  روضح و  دایز 

دوخ زا  هفوک ، هب  ارـسا  دورو  هیلوا  لـحارم  ناـمه  رد  دوب و  اـنیبان  هک  تسا  يدزا  فیفع  نب  هللادـبع  رگید  هنوـمن  دـناسرب . مالـسلا  مهیلع 
هیلع نیسحلا  دعب  سانلا  دترا   » ثیدح هک  درک  يریگهجیتن  ناوتیم  تشذگ ، هچنآ  ربانب  ( 2 . ) دیسر تداهش  هب  داد و  ناشن  لمعلا  سکع 

دیشاپ مه  زا  ار  هعیش  تالیکشت  یلک  هب  دش و  عقاو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  هک  تسا  یثداوح  هب  طوبرم  ثالث  الا  مالسلا 
هکلب دـش  لصاح  دادـترا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دـعب  هلـصافالب  هک  تسین  نآ  روظنم  دـنادرگ و  مکاح  ار  سرت  بعر و  و 
دیماان بوعرم و  یلک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  هعیش  اریز  تسا . هرح   » نیگمهـس میظع و  هثداح  لثم  یثداوح  هب  طوبرم 

دادعتـسالا برحلا و  ۀـلآ  عمج  یف  موقلا  لزی  ملف   » يربط ریبعت  هب  دـندوب و  ناشدوخ  یلبق  ماجـسنا  ندـنادرگرب  ددـص  رد  دـندوب و  هدـشن 
تقیقح نیا  اما  درادن  ياهنانیب  عقاو  تارظن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هرابرد  تسین و  یعیش  هکنآ  اب  هعیشلا  داهج   » باتک فلؤم  و  لاتقلل »...

تاداقتعا و هک  دندمآرد  یمظنم  تالیکشت  کی  دننام  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  زا  سپ  نایعیش  هورگ  : » تسا هتشون  هدرک و  كرد  ار 
هک دـندوب  یماظن  ياهورین  ياراد  نینچمه  دـندوب و  یناربهر  تاـعامتجا و  ياراد  دادیم و  دـنویپ  رگیدـکی  هب  ار  ناـنآ  یـسایس ، طـباور 
هک دوب  نیا  هصالخ  روط  هب  نایرج  داتفا . قاـفتا  يرجه  لاس 63  رد  هرح  هعقاو  دنتسه • ». تالیکـشت  نیا  رهظم  نیتسخن  نیباوت  تعامج 
مک تافالتخا  دننک و  ادیپ  دیزی  اب  یتفلا  سنا و  مدرم  هکنآ  يارب  وا  دش . هنیدـم  یلاو  هیماینب ، زا  ياهبرجت  مک  ناوج  يرجه  لاس 62  رد 

اجنآ رد  يزور  دنچ  دنتفر و  نانآ  داتـسرف . ماش  هب  دندوب ، مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نادنمتارا  زا  ابلاغ  هک  ار ، هنیدم  لها  زا  ياهدـع  دوش ،
، رمخ برـش  لها  هک  یلاح  رد  دشاب  هفیلخ  دناوتیم  هنوگچ  دیزی  دنتفگ : مدرم  هب  دنتـشگزاب ، هنیدم  هب  یتقو  دنتـشگرب . دـندش و  نامهم 
و دـش . هنیدـم  یلاو  رظن  سکعرب  اقیقد  هجیتن ، میدرک . علختفالخ  زا  ار  دـیزی  ام  نیارباـنب  تسا ! روجف  قسف و  عاونا  اـهگس و  اـب  يزاـب 

دضرب مایق  سار  رد  هک  دوب  هنیدم  هجوم  ياهتیصخش  زا  یکی  هکئالملا  لیـسغ  هلظنح  نب  هللادبع  . » دندرک مایق  دیزی  هیلع  رب  هنیدم  مدرم 
نیا روتسد  هب  داتـسرف . هنیدم  هب  مایق  یبوکرـس  يارب  ار  هبقع  نب  ملـسم  مان  هب  هیماینب  راوخنوخ  نارادرـس  زا  یکی  دیزی  تشاد . رارق  دیزی 
چیه زا  هدرک و  ماع  لتق  ار  مدرم  دندش و  رهـش  دراو  نایرکـشل  دعب  تفرگ و  رارق  هرـصاحم  رد  هنیدم  رهـش  زور  دنچ  راکتیانج ، هدـنامرف 
عیجف خلت و  ردقنآ  هعقاو ، نیا  دش . هدیمان  هبقع  نب  فرسم  نآ ، زا  سپ  هک  درک  تیانج  هبقع  نب  ملسم  ردقنآ  دندرکن . يراددوخ  یتیانج 

هتشک و ياهدع  هک  تهج  نآ  زا  صوصخ  هب  دیدرگ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  ناتـسود و  باعرا  يارب  هلیـسو  نیرتگرزب  هک  دوب 
هب هکئالملا  لیـسغ  هلظنح  نب  هللادـبع  لـثم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بوخ  ناراـی  زا  یعمج  دـندش و  هراوآ  هتخیرگ و  ياهدـع  یمخز و 

کلملادبع طلست  هفوک و  رد  راتخم  تداهش  هعقاو  دیدرگ ، نایعیش  دیدش  فیعضت  تسکش و  بجوم  هک  رگید  هثداح  دندیـسر . تداهش 
دیدـش قاـنتخا  باـعرا و  اـب  ار  مالـسا  ناـهج  همه  دوـب ، هیماینب  ياـفلخ  نیرتربدـم  زا  یکی  هک  ناورم  نـب  کلملادـبع  دوـب . ناورم  نـب 
یعخن رتشا  کلام  نبمیهاربا  تداهش  راتخم و  تداهش  قارع و  رد  نیباوت  تکرحتسکش  هرح و  هعقاو  زا  دعب  دروآرد . دوخ  هطلستحت 
ییاهنت تبرغ و  تیاهن  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  دش و  شوماخ  عیشت -  یلصا  زکرم  ود  هفوک -  هنیدم و  هعیش ، ناگرزب  رگید  و 
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هشیر انیقی  تخادرپیم ، هزرابم  هب  هیماینب  اب  اراکشآ  درکیم و  هناحلسم  مایق  طیارش  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  رگا  دندنام • . یقاب 
هب دنامیمن . یقاب  دعب  نارود  رد  تیالو  تماما و  هاگتسد  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  بتکم  دشر  يارب  ياهنیمز  چیه  دشیم و  هدنک  هعیش 
ات درک  ییوگدب  راتخم  هبتبـسن  راوگرزب ، نآ  هک  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد  هکلب  درکن  دـییات  ار  راتخم  مایق  ًانلع  داجـس  ماما  لیلد ، نیمه 

تروص رد  اما  دادیم ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تسد  هب  ار  تموکح  دـشیم ، زوریپ  راـتخم  رگا  هتبلا  دوشن . ساـسحا  اـهنآ  نیب  ياهطبار 
هنیدم نایعیش  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  نآ ، دمایپ  ًانیقی  تشادیم ، دوجو  یحضاو  هطبار  وا  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  نیب  رگا  تسکش ،

عفد ناشیا  رـس  زا  الب  هک  دـشثعاب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هنامیکح  شور  زین ، هرح  هعقاو  رد  دـشیم . عطق  عیـشت  هشیر  تفرگیم و  ار 
للذـت راـهظا  زا  یکاـح  تسه و  راونـالاراحب -  هلمج  زا  بتک -  زا  یخرب  رد  هک  یتاـیاور  هتبلا  دـنامب . یقاـب  هعیـش  یلـصا  روحم  دوش و 

ایناث تسین  یکتم  یحیحص  دنس  چیه  هب  تایاور  نیا  الوا  اریز  تسا  بذک  ًاعطق  تسا ، هبقع  نب  ملسم  دزن  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح 
دروخرب مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  تسین  یکش  لاحره  رد  دنکیم . بیذکت  نومـضم  تهج  زا  ار  اهنآ  هک  دراد  دوجو  يرگید  تایاور 

يزینک مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دوب • . ریذپانناربج  تراسخ ، دیسریم و  لتق  هب  ترضح  هنرگ  دندرکن و  هبقع  نب  فرسم  اب  ياهنامـصخ 
. درک تتامش  ار  ترضح  تشون و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ياهمان  ناورم  نب  کلملادبع  دومن . جاودزا  وا  اب  دعب  درک و  دازآ  ار  وا  هک  تشاد 

هیلع داجس  ماما  دراد . لرتنک  تحت  ار  وا  تسا و  ربخاب  مالسلا  هیلع  ماما  ياهراک  نیرتیلخاد  زا  یتح  هک  دنامهفب  تساوخیم  همان  نیا  اب 
الف  » دناهداد و ماجنا  یلمع  نینچ  زین  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  درادن و  یلاکشا  چیه  راک  نیا  هک  دنتشون  همان  خساپ  رد  مالسلا 
تلذ يراوخ و  ناـمه  یتـسپ ، تسین و  ناملـسم  مدرم  يارب  يراوخ  یتـسپ و  چـیه  ینعی  ۀـیلهاجلا  مؤل  مؤللا  اـمنا  ملـسم  ءيرما  یلع  مؤـل 
یتقو دراد . دوجو  وا  دوخ  رد  یلهاج  هیور  هکنیا  دوب و  کلملادـبع  ناردـپ  كرـش  تیلهاج و  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هراشا  تسا . تیلهاج 

يرخافت هچ  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  نیبب  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : درک و  شردپ  هب  ور  کلملادبع  رـسپ  دش ، هدناوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  همان 
: داد خساپ  کلملادبع  دندوب . كرـشم  رفاک و  همه  وت  ناردـپ  و  نمؤم ، همه  نم  ناردـپ  هک  هدـنامهف  همان  نیا  رد  ینعی  تسا . هدرک  وت  رب 

تموکح داجیا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ییاهن  فده  کش ، نودب  دفاکـشیم • . ار  اههرخـص  هک  تسا  مشاهینب  نابز  نیا  وگن ! يزیچ 
مالسلا مهیلع  راهطا  ناماما  هک  یمالسا  تسرد  هشیدنا  دیاب  فلا . دشیم : نیمأت  دیاب  رما  دنچ  یمالسا  تموکح  داجیا  يارب  دوب . یمالسا 

هب تبـسن  مدرم  ندرکانـشآ  ب . دوش . رـشتنم  سیردـت و  نیودـت ، تسا ، یمالـسا  تموکح  يانبریز  اـنبم و  دنتـسه و  نآ  یعقاو  نـالماح 
دیاب ج . دوش . هماقا  نانآ  هلیـسو  هب  دیاب  یمالـسا  تموکح  هک  هللاءافلخ  رمالا و  یلوا  نیتسار  قیداصم  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیناقح 

، تایاور اهیریگ ، عضوم  همه  دوش . مهارف  یمالسا  تموکح  لیکـشت  هنیمز  ات  دوش  لیکـشت  نایعیـش  زا  ياهتـسیاش  مجـسنم و  تالیکـشت 
دوب نآ  يارب  هس ، نیا  دوب و  رما  هس  نیا  ققحت  يارب  یگدنز  لوط  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  درکلمع  یمامت  هصالخ  اههمان و  اههظعوم ،
دننک داجیا  یمالسا  تموکح  ناشدوخ  نامز  رد  هک  دندوبن  نآ  رکف  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هتبلا  دوش . داجیا  یمالـسا  تموکح   » هک

لیـصا هشیدنا  فلا . تشاد : دوجو  یناوارف  تالکـشم  رما ، هس  نیا  زا  مادکره  يارب  درکیم . شالت  هدنیآ  يارب  هکلبتشادـن  ناکما  اریز 
هتفای شرتسگ  نانچ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دض  رب  يوما  تاغیلبت  ب . دوب . هدش  بلاغ  مکاح و  یلهاج  هشیدنا  هدش و  فیرحت  یمالـسا 

رقف و باعرا و  قانتخا و  رثا  رب  هعیـش  تالیکـشت  ج . دنتخادرپیم ! مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نعل  بس و  هب  اهزامن ، رد  یتح  مدرم  هک  دوب 
همئا زا  رداص  تایاور  تاراهظا و  دندوب • . هدیسر  تداهش  هب  هعیـش  رداک  ياهورین  هدش ، یـشالتم  یـسایس ، یگنهرف و  يداصتقا و  راشف 

ار اهنآ  یلـصا  یـشم  طخ  یلک و  دصقم  فده و  هکنآ  طرـش  هبتسا  اهنآ  یگدنز  تخانـش  يارب  كردـم  عبنم و  نیرتهب  مالـسلا  مهیلع 
حیرص راکشآ و  ار  ناشرظن  دروم  میهافم  دنتـسناوتیمن  دندرکیم و  یگدنز  قانتخا  نارود  رد  نوچ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  میـسانشب .

تانایب بلاغ  رد  هک  هظعوم  شور  ب . تسا . یلجتم  هیداجس  هفیحص  رد  هک  اعد  شور  فلا . دندرکیم : هدافتسا  شور  ود  زا  دننک ، نایب 
لقتنم لکـش  نیرتهب  هب  ار  تسرد  ياههشیدـنا  يژولوئدـیا و  هنامیکح ، شور  ود  نیا  اب  تسا . رولبتم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تایاور  و 

دیاب هنادنمشوه  رادیب و  یگدنز  کی  رد  ناسنا  هک  یتاعوضوم  همه  هرابرد  تسا  هیعدا  زا  ياهعومجم  هیداجـس  هفیحـص  . 14 دندرکیم .
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حالـصا  » ات دنکیم  هدنز  رادیب و  مدرم  نهذ  رد  ار  یمالـسا  یگدنز  کی  ياههزیگنا  اعد ،»  » نابز هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنک . هجوت  نآ  هب 
هب باطخ  هظعوم ، شور  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  بلاطم  زا  یخرب  مالسلا •  هیلع  داجـس  ماما  یگدنز  یـسایس  دعب  ددرگ . زاغآ  هعماج 

ًایناث دوشیم و  دانتسا  نآرق  تایآ  هب  ًابلاغ  ًالوا  دنتـسه  مدرم  همه  بطاخم  هک  اجنآ  رد  هعیـش . هب  باطخ  رگید  یخرب  تسا و  مدرم  مومع 
. تسا تحیصن  دنپ و  تروص  هب  یمالسا  يژولوئدیا  هشیدنا و  نایب  ًافرص  دریگیمن و  رارق  داقتنا  باتع و  دروم  یتموکح  هاگتسد  ًاحیرص 

لالدتـسا دنتـشادن و  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هب  تبـسن  یفاـک  تفرعم  مدرم ، مومع  هک  دوـب  يرورـض  رظن  نآ  زا  میرک  نآرق  هب  دانتـسا 
تروص نیا  هب  هظعوم  نحل  اب  ار  نخس  مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ترـضح  دوب . هیقت  تیاعر  يارب  زین  حیرـص  داقتنا  زا  زیهرپ  دندیبلطیم .

. دیدرگیمرب ادخ  يوس  هب  هک  دینادب  دـینک و  هشیپ  ار  ادـخ  ياوقت  نوعجار ...؛ هیلا  مکنا  اوملعا  هللا و  اوقتا  سانلا  اهیا   » هک دـنکیم  زاغآ 
ود نآ  هک  يزیچ  نیلوا  دـنیآیم  وـت  غارـس  هب  رکنم  ریکن و  یتـقو  هک  نادـب  هدـبعت ; تنک  يذـلا  کـبر  نـع  کـنالاسی  اـم  لوا  نا  ـالا و 

، هدـش هداتـسرف  وت  يوس  هب  هک  يربماـیپ  زا  کـیلا ; لـسرا  يذـلا  کـیبن  نع  يدرکیم و  تداـبع  ار  وا  هک  تسوت  يادـخ  زا  دنـسرپیم ،
تباتک زا  هولتت ;و  تنک  يذلا  کباتک  نع  يدوب و  دقتعم  نآ  هب  هک  دنـسرپیم  تنید  زا  و  هب ، نیدت  تنک  يذلا  کنید  نع  دنـسرپیم و 

تنک يذلا  کماما  نع  و  : » يروحم یلصا و  هتکن  هب  دسریم  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هاگنآ  و  دنـسرپیم ». يدرکیم ، توالت  ار  نآ  هک 
تموکح و هلاسم  ینعی  تماما  هلاسم  مالـسلا  مهیلع  همئا  نایب  نابز و  رد  دنـسرپیم ». يراد ، ار  نآ  تیـالو  وت  هک  یماـما  زا  و  ( 3;  ) الوتت

تیادـه داشرا و  لفکتم  مه  هک  ربمایپ  نیـشناج  ینعی  دوشیم ، رکذ  اجنیا  رد  هک  یماما  تسین . تیالو  هلاـسم  تماـما و  هلاـسم  نیب  یقرف 
رد مه  تسا ، بجاو  هک  ماما  زا  تعاطا  سپ  هعماج . ربهر  ینعی  ماما  ایند ; رد  یگدـنز  روما  داشرا  تیادـه و  لـفکتم  مه  تسوت و  ینید 

دنیوگیم وت  هب  ینعی  دنسرپیم ،» وت  زا  تماما  زا  : » دیامرفیم یتقو  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تسا . بجاو  ینید  روما  رد  مه  يویند و  روما 
ادخ ایآ  يدرک ؟ باختنا  یتسار  هب  ایآ  تسا ، هعماج  ربهر  دنکیم و  تموکح  وت  رب  هک  یسک  نآ  و  يدرک ؟ باختنا  یتسرد  ماما  ایآ  هک 

هیماینب هک  یلاح  رد  تماما ، هلاسم  هرابرد  دـنکیم  ساسح  رادـیب و  ار  مدرم  زیمآهظعوم ، مارآ و  شور  نیا  اب  تسا ؟ یـضار  شتماما  هب 
هجوت دروم  دـیاب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یمومع  ياههظعوم  رد  هتکن  ود  دوشتموکح . تماما و  هرابرد  یثحب  هک  تشادـن  لیم  اـساسا 

فارحنا و نامز  نآ  رد  اریز  تسا  يروآدای  رکذت و  دـشاب ، میلعت  هکنآ  زا  رتشیب  هکلبتسین  شزومآ  فرـص  اهثحب  نیا  کی : دریگ : رارق 
. دوب هدرب  ناشدای  زا  ار  داعم  توبن و  دـیحوت و  يدام ، یگدـنز  دـندوب . هدرک  شومارف  مدرم  یلو  دوب  هدـشن  عقاو  نید  لوصا  رد  فیرحت 

لیکشت  ) دش رکذ  البق  هک  ییاهن  فده  یلک و  یشم  طخ  نامه  ساسا  رب  دراد . صاخ  دیکات  تماما  هلاسم  رب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ود :
تماما و تیالو و  هلاسم  زین  دوخ  یمومع  ياههظعوم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  مالـسلا ) مهیلع  تیب  لـها  شور  هب  یمالـسا  تموکح 

ياـههظعوم . » دـنوش هبنتم  مدرم  لاـح ، نیع  رد  دوشن و  هتخیگنارب  نمـشد  تیـساسح  هک  یتروص  هب  هتبلا  درکیم  يروآداـی  ار  تموکح 
زا نابطاخم ، هک  تسا  صخشم  الماک  تسا و  هتفرگ  تروص  هعیش  هب  باطخ  هک  تسا  یظعاوم  نآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یـصاصتخا 

، یمالـسا تموـکح  داـجیا  تروـص  رد  اـت  تـسا  يزاـس  رداـک  يارب  یــصاصتخا  ياـههظعوم  نـیا  دنتــسه . مکاـح  هاگتــسد  ناـفلاخم 
نینچ هظعوم  نیا  تسا ; هدش  رکذ  لوقعلا  فحت   » رد یـصاصتخا  ياههظعوم  نیا  زا  هنومن  کی  دـنریگب . هدـهعرب  ار  مهم  ياهتیلوئـسم 

هک دـهدیم  ناشن  باطخ  نیا  دوخ  نونمؤملا . اهیا  نیملاظلا  شطب  نیدـساحلا و  یغب  نیملاظلا و  دـیک  مکایا  هللا و  اـنافک  دوشیم : زاـغآ 
لها نم  مهعابتا  تیغاوطلا و  مکننتفیال  . » دنتـسه مکاح  هاگتـسد  دـیدهت  رطخ و  دروم  هک  دنکیرـش  مه  ابتهج  نیا  رد  نابطاخم ، ماما و 

نتفلا و تاـملظم  نم  ۀـلیل  موی و  لـک  یف  مکیلع  ةدراولا  رومـالا  نا  و  اـهیلع ... نولبقملا  اـهب  نوـنوتفملا  اـهیلا  نولئاـملا  ایندـلا  یف  ۀـبغرلا 
ناوریپ اـهتوغاط و  ( 4 ...« ) اهتین نع  بولقلا  طبـشتل  ناطیـشلا  ۀـسوسو  ناطلـسلا و  ۀـبیه  ناـمزلا و  قئاوب  روجلا و  ننـس  عدـبلا و  ثداوح 

، دیآیم شیپ  هزرابم -  ناقفخ و  نارود  رد  امـش -  يارب  زور  بش و  یگدنز  رد  هک  یثداوح  نیا  دنهدن . بیرف  ار  امـش  اهنآ ، تسرپایند 
ۀفرعم يدهلادوجوم و  نع  اهبهذت  و  . » دهاکیم هزرابم  يارب  مزال  طاشن  هزیگنا و  نآ  زا  درادیم و  زاب  دـنراد  هک  یتهج  تین و  زا  ار  اهلد 

. دراپـسیم یـشومارف  هب  ار  قح  لها  تخانـش  دربیم و  دای  زا  ار  دوجوم  تیاده  نیملاظلاۀنوعم و  نیـصاعلاۀبحص و  مکایا و  قحلا و  لها 
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نشور دینکم . يرای  ار  ناملاظ  دیزیهرپب و  ناراکهنگ  اب  ینیشنمه  زا  هک  دهدیم  رادشه  دنکیم و  هظعوم  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  سپس 
زا دـنکیم و  راودـیما  مرگلد و  ار  اهنآ  هظعوم ، شور  اب  دراد  هدرک و  عمج  ار  ناراداوه  نینمؤم و  زا  ياهدـع  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا 

درادیم هگن  هدنزرس  توارط و  اب  باداش و  ار  اهنآ  دنکیم و  یهن  عنم و  ناورم ) نب  کلملادبع   ) نامز رگمتس  هاگتـسد  هب  ندش  کیدزن 
هتـشذگ ياههبرجت  يروآدای  اب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دوش • . عقاو  رثؤم  یمالـسا  تموکح  هار  رد  دـناوتب  ناـشدوجو  هک  يزور  يارب 

هزرابم رد  ار  هعیشتساوخیم  يرجح و .).. دیشر  يدع و  نبرجح  تداهش  هرح ، هعقاو  اروشاع ، مایق  رد   ) مالـسلا مهیلع  تیب  لها  ناوریپ 
هب نولدتـست  ام  اهیف  كامهنالاو  ۀمکارتملا  نتفلا  نم  ۀیلاخلا  مایالا  یف  ۀیـضاملارومالا  نم  متربدتـسا  يرمعل  دـقف  : » دـنادرگ رتمدـق  تباث 

ياههنتف زا  دیاهتـشاذگ ، رـستشپ  هک  نیـشیپ  ياهنارود  رد  هتـشذگ  ياـهنایرج  زا  امـش  مسق ! مدوخ  ناـج  هب  ةاوغلا و ; »... بنجت  یلع 
لها ناهارمگ و  زا  بانتجا  رب  دینک و  هدافتـسا  اهشیامزآ  نآ  زا  دـیناوتیم  ار  ییاههبرجت  اههنتف  نیا  رد  ندـش  قرغ  مکارتم و  هتـشابنا و 

اومدقف : » دنکیم حرطم  ار  تیالو  تماما و  هلاسم  تحارص ، هب  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دیبای . هار  نیمز  رد  نیدسفم  اهتعدب و 
هللارما و يدی  نیب  ایندلا  ةرهز  ۀـنتف  تیغاوطلا و  ۀـعاط  نم  مکیلع  ةدراولا  رومالا  اومدـقت  هتعاط و ال  هللا  بجوا  نم  ۀـعاط  هتعاطو و  هللارما 

بجاو ار  وا  تعاطا  ادـخ ، هک  ار  یـسک  تعاطا  نینچمه  دـیرادب و  مدـقم  ار  وا  تعاطا  ادـخ و  نامرف  مکنم ;  رمالا  یلوا  ۀـعاط  هتعاط و 
مدـقم یعقاو  رمالا  اولوا  تعاطا  ادـخ و  لوسر  تعاطا  ادـختعاطا و  رب  ار  اهناورم -  نب  کلملادـبع  اهتوغاط -  تعاـطا  تسا . هدرک 

یمالسا یهلا و  يولع و  تموکح  هک  دوخ  رظن  دروم  یتموکح  ماظن  ياربتقیقح  رد  نایب ، نیا  اب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دینکن .
یکی هب  هک  باتک  کی  هزادنا  هب  تسا  یلصفم  رایسب  همان  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  قوقح  هلاسر  درکیم • . يزاس  گنهرف  غیلبت و  دوب ،

ءاضعا و یهلا و  قوقح  رب  هوالع  هلاسر ، نیا  رد  تسا . هدش  نایب  رگیدـکی  رب  صاخـشا  دارفا و  قوقح  نآ  رد  دناهتـشون و  ناشناتـسود  زا 
يارب هزرابم  رکذ  نودـب  مارآ و  تروص  هب  شنت و  داجیا  نودـب  زین  یمالـسا  مکاح  مدرم و  لباقتم  قوقح  هداوناخ ، هیاـسمه و  حراوج و 

یمالـسا تموکح  هدنیآ  رد  رگا  هک  تسا  هدش  فیلات  نآ  يارب  هلاسر  نیا  عقاو  رد  تسا . هدش  نایب  هدـنیآ ، رد  یمالـسا  تموکح  داجیا 
ناناملـسم نهذ  رد  ًالبق  یمالـسا ، مکاح  مدرم و  لباقتم  قوقح  طباور و  تابـسانم و  دیدرگ ، لیکـشت  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  رظن  دروم 

اما دوب  هدـش  هتخانـش  نآرق  نایراق  زا  یکی  هک  درکیم  نآرق  توالت  ردـقنآ  ناورم  نب  کلملادـبع  دـشاب • . هدـش  مولعم  هتفرگ و  لکش 
ینعی کـنیب !  ینیب و  قارف  اذـه  : » تفگ تشاذـگ و  راـنک  دیـسوب و  ار  نآرق  هدیـسر ، تموکح  تفـالخ و  هب  هک  دـنداد  ربخ  وا  هب  یتـقو 

اب اراکــشآ  زگره  درکیم و  ار  رهاـظ  ظـفح  هـتبلا  درکیمن و  هـعجارم  نآرق  هـب  رگید  وا  دوـب ، نـیمه  مـه  تـقیقح  تماـیق »! هـب  رادـید  »
ناملاع هب  زاین  شیاهتیانج  اهيرگمتـس و  هیجوت  رهاـظ و  ظـفح  يارب  ناورم  نب  کلملادـبع  درکیمن . تفلاـخم  یمالـسا  ياههشیدـنا 
تلزنم برق و  تموکح  هاگتسد  رد  يرهز  باهش  نبدمحم  تسا . يرهز  باهش  نبدمحم  يرابرد ، ناملاع  نیا  زا  یکی  تشاد . يرابرد 

هدیچ تافیرشت  وا  يارب  ردقنآ  همکاح  تأیه  دش ، مارحلادجسم  دراو  باهـش  نب  دمحم  راب  کی  دناهتـشون  هک  يروط  هب  تشاد  يرایـسب 
ثیدح يرهز  زا  هک  میدرکیم  لایخ  ام  دیوگیم : رمعم  دندش . یتفگـش  راچد  یگمه  دجـسم  رد  رـضاح  ناثدـحم  ناملاع و  هک  دـندوب 

زا لمح و  نایاپراچ  رب  هک  میدید  ار  يدایز  ياهرتفد  سپ  دش  هتـشک  ناورم ) نب  کلملادبع  دنزرف   ) دیلو هکنیا  ات  میاهدرک  لقن  يرایـسب 
، يوما تلود  هاگتسد  هتساوخ  هب  انب  رتفد  باتک و  ردقنآ  يرهز  ینعی  تسا . يرهز  شناد  اهنیا  هک  دنتفگیم  دشیم و  جراخ  دیلو  هنازخ 

هللا لوسر  یلا  بسن  يرهزلا  نا  . » تسا نیا  يرهز  لوعجم  ثیداحا  زا  یکی  تسا . نایاپراچ  هب  زاین  نآ  لمح  يارب  هک  هدرکرپ  ثیدح  زا 
ةرخصلا نا  یصقالادجسملا و  ۀنیدملادجسم و  مارحلادجسملا و  دجاسم  ۀثالث  یلا  الا  لاحرلا  اودشتال  لاق : هنا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دوب و هکم  رب  طلـسم  ریبز ، نب  هللادـبع  هک  تسا  ینامز  نآ  هب  طوبرم  ثیدـح  نیا  ( 5  ) ۀبعکلا ماقم  موقت  هیلع  همدـق  هللا  لوسر  عضو  یتلا 
دوب ریبز  نب  هللادبع  يارب  بوخ  رایـسبتصرف  نیا  دننامب و  يزور  دنچ  هکم  رد  دندوب  روبجم  دـنورب ، جـح  هب  دنتـساوخیم  مدرم  تقوره 
رارق تاغیلبت  نیا  ریثات  تحت  مدرم  تساوخیم  کلملادبع  نوچ  و  دـنک . تاغیلبت  ناورم -  نبکلملادـبع  هلمج  زا  شنانمـشد -  هیلع  هک 

هکم و هزادنا  هب  یـصقالادجسم  تلزنم  فرـش و  نآ ، ساسارب  هک  دوش  لعج  یثیدح  هک  دید  نآ  ار  هار  نیرتهب  دنورن ، هکم  هب  دـنریگن و 
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گنهرف رد  مینادیم  هک  یلاح  رد  دشاب ! هتـشاد  فرـش  هبعک  ردق  هب  تسا ، یـصقالادجسم  رد  هک  یگنـس  نآ  یتح  دوش و  هتـسناد  هنیدم 
دمحم هکنآ  زا  سپ  تسین . دوسالارجح »  » تمظع تلزنم و  هب  یگنس  چیه  درادن و  تفارش  هبعک   » هزادنا هب  ایند  زا  ياهطقن  چیه  یمالسا ،

. درکیم لعج  ثیدح  مه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  دضرب  یتح  دشتفالخ ، هاگتسد  هب  هتسباو  يرهز  باهـش  نب 
هک هدش  دقن  لقن و  يرهز  زا  لوعجم  ثیدح  ود  نیدلافرش ، نیـسحلادبع  دیـس  هللا  تیآ  رثا  هللا ،  راج  لئاسم  ۀبوجا   » باتک رد  هلمج  زا 

راوخ بارـش  ادهـشلادیس  هزمح  يرگید  رد  و  دوب ! يربـج  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هللااـب ، ذوـعن  هک  هدـش  اـعدا  ود ، نآ  زا  یکی  رد 
یلومعم یناملسم  هدرک و  فیعـضت  ار  تمـصع  نادناخ  دوب  ددص  رد  نیغورد  ثیداحا  نیا  اب  يرهز  هک  تسا  نشور  تسا ! هدش  یفرعم 
تیبلها يونعم  یگنهرف و  يرکف ، تیـصخش  رورت  يارب  لوعجم  ثیداحا  هنوگ  نیا  تفگ  دـیاب  حالطـصا  هب  و  درامـشب . رتنییاپ  هکلب  و 

باهـش نبدمحم  نآ  رد  هدـش و  رکذ  لوقعلا  فحت   » رد هک  دراد  نیـشتآ  هدـنبوک و  ياهمان  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دوب . مالـسلا  مهیلع 
هب ار  یسک  هللا ; براح  نم  تببحا  دیامرفیم ...« : هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا . هتفرگ  رارق  دیدش  داقتنا  دروم  شیاه  تعدب  يرهز و 
زا دوبن ، وت  هب  قلعتم  دنداد و  وت  هب  هک  ار  ییاهزیچ  كاطعا ; نمم  کل  سیل  ام  تذخا  کنا  تسادـخ . اب  براحم  هک  يدـیزگرب  یتسود 
... تیعد نیح  هل  کتباجا  توند و  نیح  هنم  كوندب  یغلا  قیرط  هل  تلهس  ملاظلا و  ۀشحو  تسنا  نا  تلمتحا  ام  فخا  یتفرگ ...« ». نانآ 

نولخدی مهلیبس  اکلاس  مهیغ  یلا  ایعاد  مهتلالض  یلا  املـس  مهایالب و  یلا  هیلع  نوربعی  ارـسج  مهملاظم و  یحر  کب  اورادا  ابطق  كولعج 
هک تـسا  نـیا  یتـفرگ  هدــهعرب  هـک  يزیچ  نیرتــمک  نادــب  مـهیلا ; ... لاــهجلا  بوـلق  کــب  نوداــتقی  ءاــملعلا و  یلع  کــشلا  کــب 
هب ارت  اهنآ  یتقو  هک  دوبن  نینچ  اـیآ  یتخاـس ... راومه  اـهنآ  يارب  ار  یهارمگ  هار  يدرک و  سنا  یتحار و  هب  لیدـبت  ار  نارگمتـستشحو 

داـجیا ار  یلپ  ددرگیم و  بطق  نآ  رب  ناـنآ  ياـههملظم  يایـسآ  هک  دـندروآ  دوجو  هب  یبـطق  روحم و  وت  زا  دـندرک ، کـیدزن  ناـشدوخ 
ار نالهاج  ياهلد  دندرکیم و  داجیا  کش  املع  رد  وت  هطساو  هب  اهنآ  دننکیم . روبع  ناشفالخ  ياهراک  يوس  هب  نآ  يور  زا  هک  دندرک 

يردق هب  ناشنارای  نیرتدنمورین  اهنآ و  يارزو  نیرتکیدزن  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  داجس  ماما  سپس  دندومن ». بذج  ناشدوخ  يوس  هب 
داجـس ماما  هکنآ  مغر  یلع  ینایاپ : هتکن  دننک »! کمک  اهنآ  هب  دنتـسناوتن  يداد ، هولج  تاحالـصا   » مدرم مشچ  رد  ار  اهنآ  داسف »  » وت هک 

ياهتیلاعف یلو  تشادن  تفالخ  هاگتسد  هب  يراکشآ  ضرعت  دیـشک -  لوط  لاس  هک 34  دوختکربرپ -  تماما  نارود  رد  مالـسلا  هیلع 
ماـما نآ  هب  هک  يروط  هب  درک  نیبدـب  ترـضح  نآ  هبتبـسن  ار  هیماینب  صلخم ، نمؤم و  رـصانع  تیبرت  میلعت و  راوـگرزب و  نآ  یگنهرف 

هک يریجنز  لغ و  نیا  دـندرب . ماـش  هب  هنیدـم  زا  ریجنز  لـغ و  اـب  ار  ترـضح  نآ  راـب  کـی  مک  تسد  دـندرک و  مه  ضرعت  مالـسلا  هیلع 
هب هنیدم  زا  تماما و  نارود  رد  اما  دـشاب  البرک  هعقاو  رد  هک  تسین  مولعم  نیقی  روط  هب  تسا ، فورعم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هبتبـسن 

لاس 96 رد  ماجنارـس  تفرگ و  رارق  نافلاخم  رازآ  هجنکـش و  دروم  يرگید  ددـعتم  دراوم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تسا . ینیقی  ماش ،
.1 اهتشونیپ : دیـسر . تداهـش   » تداعـس هب  دـش و  مومـسم  تفالخ ، لاـمع  هلیـسو  هب  کلملادـبع ، نب  دـیلو  تفـالخ  ناـمز  رد  يرجه 

ربنم يالاب  رب  سپـس  دش ، دجـسم  دراو  دایز  نبا  . 2 ص 104 . ج 4 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجـهن ، حرـش  ص 143 و  ج 46 ، راونالاراحب ،
رـسپ وگغورد  و  درک ، يرای  ار  شناوریپ  دیزی و  نانمؤمریما  تخاس و  راکـشآ  ار  قح  لها  قح و  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  تفگ : تفر و 

يا تفگ : وا  هب  تساخرب و  دوب -  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نایعیـش  زا  هک  يدزا -  فیفع  نب  هللادبع  تشک . ار  شناوریپ  وگغورد و 
یشکیم ار  ناربمایپ  نادنزرف  هناجرم ! رـسپ  يا  شردپ . هدرک و  اورنامرف  ار  وت  هک  سک  نآ  یتسه و  تردپ  وت و  وگغورد ، ادخ ! نمـشد 

دزا هلیبق  فیفع ، نب  هللادبع  دنتفرگ . ار  وا  نانابساپ  دیروآ ، نم  شیپ  ار  وا  تفگ : دایز  نبا  ینیـشنیم !؟ نایوگتـسار  ياج  هب  ربنم  يالاب  و 
، داتسرف يرومام  دیسر ، ارف  بش  یتقو  دایز  نبا  دنتفرگ . نانابساپ  تسد  زا  ار  وا  دندمآ و  درگ  ناشیا  زا  رفن  دص  تفه  دیبلط ; يرای  هب  ار 
، داشرالا ك : ر . . ) تخیوآ راد  هب  ار  وا  هخبـس   » ماـن هب  ییاـج  رد  دز و  ار  شندرگ  دیـشک و  نوریب  شاهناـخ  زا  ار  فیفع  نب  هللادـبع  يو 

رکذ لوقعلا  فحت  رد  تیاور  نیا  . 3 ص 121 و 122 .) ج 2 ، نارهت ، هیمالسا ، هیملع  یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیـس  همجرت  دیفملا ، خیش 
رد یشهوژپ  عبنم : ص 8 . ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  . 5 . 290 ص 288 -  ناـمه ، . 4 ص 284 .) یتنج ، دـمحا  هللاتیآ  همجرت  . ) تسا هدـش 
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( هتاکربتماد ) يربهر مظعم  ماقم  مالسلا ،  هیلع  داجس  ماما  یگدنز 

راب رهگ  ظعاوم 

، یگنهرف يهلأسم  دشاب  تفرعم  اپ  ات  رس  دیاب  يرادازع  سلاجم  رعش  مهیلع  هللا  مالس  تیب  لها  ناحادم  هب  يربهر  مظعم  ماقم  ياه  هیصوت 
ناشرعـش دنهدیم ، لیکـشت  يرادازع  سلجم  کی  یهللابزح  ياههچب  يهعومجم  هک  ییاجنآ  هک  دـینک  يراک  تسا . تسرد  تفرعم 

؛ بوخ رکفتم  زا  بوخ ؛ رعاش  زا  مینک ؟ هدافتسا  یسک  هچ  زا  دشاب . سرد  اپ  ات  رس  رعش ، منیبیمن . نآلا  ار  نیا  نم  دشاب ؛ تفرعم  اپ  ات  رس 
نکمم ریدم  ریدم . صیخشت  اب  هن  سانشرعش ؛ صیخشت  اب  یسک ؟ هچ  صیخشت  اب  هناماوع . هن  دینک ؛ هدافتسا  اهرعـش  نیرتابیز  نیرتهب و  زا 

، نیرتون ینید ، یبهذم و  صصختم  صیخـشت  اب  سانـشرعش ، صیخـشت  اب  دراد . صـصختم  کی  راک  ره  دوشن . شرـس  رعـش  ًالـصا  تسا 
دامن تأیه ، فطاوع  اب  نآ  یگتخیمآ  رکف و  یباداـش  ( 1 .) دـیزادنیب یهللابزح  ياههچب  لاب  تسد و  رد  ار  فراعم  نیرتیلاع  نیرتابیز و 

ار شمـسا  تسا ؛ ینزهنیـس  يهتـسد  يرادازع و  سلجم  تسا ؛ مالّـسلاهیلع )  ) یلعنبنیـسح تیـصخش  روحم  رب  يرکف  یفطاـع و  عمجت 
؛ تسا ود -  ره  رکف -  فطاوع و  رب  ناشراک  يهیاپ  دـنوشیم و  عمج  مه  رود  یهورگ  هک  تسا  نیا  دارم  دـنراذگب . دـنهاوخیم ، هچره 
. دراذگیمن رثا  یگدنز  ِعقاو  رد  تسین و  شخبرثا  دـشاب ، اهنت  ِفطاوع  رگا  تسین . مه  هفطاعیب  کشخ  يهشیدـنا  تسین ، اهنت  ِفطاوع 

فطاوع اب  نآ  یگتخیمآ  هب  رکف  یباداش  تشاد . دهاوخن  یگدرتسگ  ذوفن و  يراگدنام و  دشاب ، هفطاعیب  کشخ و  رکف ، هشیدـنا و  رگا 
زگره ناـسنا  هک  ییاـیرد  یندـشن ؛ کـشخ  يهمـشچرس  کـی  تسا ؛ مالّـسلاوةالّصلاهیلع )  ) هَّللادـبعابا سدـقم  دوـجو  مه  روـحم  تسا .
پاـپ گـنهآ  ار  شمـسا  هک  ییاـهگنهآ  رد  یحادـم  گـنهآ  یگنوگچ  ( 2 .) ود ره  رکف ، هفطاـع و  زا  دـسرب ؛ نآ  قـمع  هـب  دــناوتیمن 

؛ دراد دوجو  ناسنا  نورد  رد  راکتبا  يهیام  همه  نیا  دنک ؟ دـیلقت  ناسنا  ارچ  اما  مرادـن ؛ ینامدوخ  ياههجهل  اب  یتفلاخم  نم  دـنراذگیم ،
اب مدآ  یمهم . نیا  هب  ِمیهافم  رد  مه  نآ  دوشب !؟ هچ  ًالثم  هک  دنک  دیلقت  ینیتناژرآ  ای  ییایناپـسا  ًالثم  ياپورـسیب  يهدـنیوگ  نالف  زا  دورب 
اب هارمه  رکف ، اب  هارمه  دیاب  نیماضم  تسین . تسرد  اهنیا  دنک ؛ مرگرس  لطعم و  دوخیب  ار  ناوج  دنک ؛ لطعم  ار  عمتـسم  لمهم ، زیچ  کی 

حدم ( 3 .) دوش نیریـش  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  نآ  رد  ًامتح  هفطاع  باعل  لقیـص و  ینعی  دـشاب ؛ هفطاع  اـب  هارمه  تفرعم و  اـب  هارمه  قمع ،
رطعم ینارون و  جاوما  امش  يهرجنح  نابز و  زا  هک  دیتسه  یناسک  حادم  زیزع  ناردارب  امش  تسا  شزرا  کی  ( مالـسلامهیلع  ) يده يهمئا 
تبتر . .... تسا شزرا  یلیخ  نیا  دنیـشنیم ؛ ناتنابطاخم  لد  رد  دوشیم و  عطاـس  مالـسلامهیلع )  ) يدـه يهمئا  ربمغیپ و  رتخد  يهحیدـم 
رارکت میهاوخیمن  رگید  هک  میاهدرک ، تبحص  یلیخ  ام  هنیمز  نیا  رد  تساهربنم . اههبتر و  نیرتتفارشاب  زا  یکی  یحادم  ربنم  یحادم و 

ناشن هقالع  دـننکیم ، لابقتـسا  مدرم ، دـینیبیم  تسا . یبوخ  لاـبقا  ناحادـم ، ياون  هب  اـهناوج  مدرم و  لاـبقا  هَّللادـمحب  مه  زورما  مینک .
ریطخ ساسح و  هفیظو  دش ، ساسح  یتقو  تیعقوم  تسا . تیعقوم  کی  نیا  دنهدیم ؛ لوپ  دننکیم ، تبحص  دننکیم ، عامتجا  دنهدیم ،

رتنیگنـس و تسین ؛ يداع  ِمدرم  ياطخ  لثم  ام  ياطخ  میهد ، ماجنا  ییاـطخ  اـم  رگا  تسا  رتتخـس  رتنیگنـس و  اـم  ياـطخ  ( 4 .) دوشیم
دننادب اهحادم  دراد . توافت  يرگید  ِهباشم  لمع  اب  میتخادنا ، یهارمگ  تلالض و  يداو  هب  ار  یسک  هدرکن  يادخ  ام  رگا  تسا . رتتخس 
اهناوج هک  مه  زورما  ناوارف ؛ لاـبقا  بوخ ، نوبیرت  زاـتمم ، تیعقوـم  گنـشق ، گـنهآ  شوـخ ، يادـص  دـنیوگیم . هچ  دـنناوخیم و  هچ 
هجوتم همه  دراد -  دوـجو  روـشک  نیا  رد  ناوـج  همه  نیا  دـناهدرک -  افـصم  ناـشدوخ  ِلد  يافـص  اـب  ار  اـم  روـشک  هعماـج و  هَّللادـمحب 
اهحادم يهسلج  رد  دیناوخیم -  هک  نانچنآ  دیناوخیم و  هچنآ  يور  هشیمه  نم  هکنیا  دیهدب ؟ مدرم  هب  دیهاوخیم  هچ  امش  تسامش .

زیچ تسا  رـضم  انعمیب ، ياهدـیجمت  اهحدـم و  زا  يهدافتـسا  ( 5 .) تسا تیـساسح  نیا  رطاـخهب  منکیم ، دـیکأت  نوگاـنوگ -  دارفا  اـب  و 
یهاگ هک  تسانعمیب ، ياهدیجمت  اهحدم و  زا  يهدافتسا  مدرک ، ادیپ  عالطا  یحادم  تاسلج  ناگدنناوخ  زا  یـضعب  رد  هدنب  هک  يرگید 

فیرعت راوگرزب  نآ  يوربا  مشچ و  زا  دننک  انب  دوشیم ؛ تبحص  هیلعهَّللامالس )  ) لضفلاابا ترضح  هب  عجار  دینک  ضرف  تسا . رـضم  مه 
امش ًالـصا  هدوب !؟ شگنـشق  ياهمـشچ  هب  لضفلاابا  شزرا  رگم  تسا ؟ مک  ایند  رد  گنـشق  مشچ  رگم  مشب ! تمـشچ  نوبرق  ًالثم  ندرک ؛
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اهحدم و زا  يهدافتسا  ( 6 . ) دروآیم نییاپ  ار  ام  ینید  فراعم  حطس  اهنیا  هدوب !؟ هنوگچ  شمـشچ  دینادیم  دیاهدید و  ار  لضفلاابا  رگم 
؛ دنکیم لضفلاابا  ترضح  لامج  هب  مه  ییهراشا  یتیب  لهچ  یس ، يهدیـصق  کی  رد  يرعاش  تقو  کی  تسا  رـضم  انعمیب ، ياهدیجمت 

ینیب ینامک و  يوربا  يور  مییایب  شاهمه  ام  هکنیا  اما  مینک ؛ يریگتخـس  میهد و  جرخ  هب  یکـشخ  یلیخ  دـیابن  ام  تسا ؛ یفرح  کی  نآ 
(7 .) تسین بوخ  راک  نیا  ییاهاضف  رد  دراد ؛ مه  ررـض  يدراوم  رد  دـشن ؛ حدـم  هکنیا  مینک ، هیکت  ناراوگرزب  نیا  رامخ  مشچ  یملق و 

مدـید لاسما  دـنامب . یلاخ  فراعم  زا  امـش  ییهقیقد  تسیب  اـی  ییهقیقد  هد  ِربنم  دـیراذگب  دـیابن  عونمم  فراـعم  زا  یلاـخ  ِیحادـم  ربنم و 
، لوا رد  ًامتح  یحادـم  ربنم  رد  دـندوب . هدرک  تیاعر  ار  هتکن  نیا  هَّللادـمحب  هیمطاـف  يههد  رد  مرحم و  هاـم  رد  حادـم  ناردارب  زا  یـضعب 

کی نالا  تسا ؛ هدوب  يروطنیا  میدق  زا  یحادـم  مسر  ًالـصا  رعـش . يابیز  نابز  هب  فراعم  نایب  ای  تحیـصن  هب  دـیهدب  صاصتخا  یلـصف 
ابیز ظافلا  اب  قالخا ، تحیصن و  رد  طقف  رتشیب -  رتمک ، رعش -  تیب  هد  کی  هدیصق ، کی  ربنم  لوا  رد  حادم  هدش . مک  اهمسر  نآ  رادقم 
تقو کی  گرزب  يارعـش  بوخ و  ياهرعـش  زا  هدافتـسا  ( 8 .) دراذـگیم مه  رثا  دـندیمهفیم و  مه  مدرم  درکیم ؛ ناـیب  مدرم  هب  باـطخ 

زا میروبجم  نیاربانب  دنمهفیمن ؛ مدرم  مینک ، باختنا  يرعش  گرزب  يارعش  بوخ و  ياهرعـش  زا  رگا  ام  تفگیم  حادم  ناردارب  زا  یکی 
، دشاب مه  هدیچیپ  رعش  هچره  دینزب ، فرح  مدرم  اب  رعش  نابز  اب  یتقو  مرادن . لوبق  ار  نیا  نم  تسین ؛ يروطنیا  مینک . هدافتسا  اهرعش  نیا 

يدایز تایلزغ  ام  دراذگیم . رثا  مدرم  لد  رد  دنک ، هبطاخم  ءاقلا و  مدرم  هب  هملک  هملک  ار  نیا  تسناوت  دوخ  یحادـم  رنه  اب  حادـم  یتقو 
حادم ياهردارب  زا  یضعب  هب  مدرک و  باختنا  یفداصت  ار  راعـشا  نیا  زا  تیب  دنچ  تقو  کی  نم  دینک . هاگن  بئاص  ناوید  هب  امـش  میراد .
راعشا هنوگنیا  زا  مه  نارگید  دراذگیم . رثا  اهلد  رد  هک  دراد  يدیفم  بوخ و  رایـسب  ياهلزغ  بئاص  ناوید  دینک . راک  اهنیا  يور  متفگ 

همئا داهج  قافنا و  عرضت و  داهج و  عوضخ و  تدابع و  يهرابرد  دوب -  هدمآ  اهرعش  رد  هَّللادمحب  مه  زورما  هک  ارعش -  زا  یضعب  دنراد .
رعـش تسا . راذـگرثا  نوچ  دـینک ؛ باختنا  بوخ  حطـس  يرنه ، ظاحل  زا  ار  رعـش  دنتـشاد . ییابیز  بوخ و  یلیخ  تاـنایب  مالّـسلامهیلع ) )

يدراوم رد  ماهدینش  نم  دینکن  هدافتسا  یحادم  رد  بسانمان  ياهگنهآ  زا  ( 9 .) دراد ار  رنه  یمومع  تیصاخ  نامه  يرنه ، رعش  بوخ و 
الاح هدناوخ ؛ یگنهآ  اب  ار  يدنرچ  ِیقـشع  رعـش  یتوغاطریغ  ای  یتوغاط  يهدنناوخ  نالف  ًالثم  دوشیم . هدافتـسا  بسانمان  ياهگنهآ  زا 
نیا ندناوخ ؛ ار  نآ  مینک  انب  میزیرب و  گنهآ  نیا  رد  ار  تفرعم  يالاو  تایآ  نیسح ، ماما  قاشع  يارب  نیـسح و  ماما  سلجم  رد  مییایب  ام 

یناسک نایرج  نیا  هب  نادـنمهقالع  عمج  رد  ًاـنیقی  دراد . دوجو  رنه  همه  نیا  قوذ و  همه  نیا  دـیزاسب . گـنهآ  ناـتدوخ  تسا . دـب  یلیخ 
ازع گنهآ  زا  يداـش  گـنهآ  ( 10 .) يداش گنهآ  ازع ، گـنهآ  دـنزاسب ؛ یحادـم  صوصخم  ِبوخ  ياـهگنهآ  دـنناوتیم  هک  دنتـسه 

تـسد هک  تسین  مه  دب  متـسین ؛ راک  نیا  فلاخم  هدنب  دنهدیم . لیکـشت  یتاسلج  دیع  ياهزور  يارب  هک  هدـش  لومعم  نالا  تسادـج ... 
دنراد مینکیم  لایخ  مینکن ، شوگ  تسرد  ار  رعـش  و  ماهدینـش -  ویدار  زا  یهاـگ  مدوخ  هدـنب  هک  میونـشب -  ویدار  زا  رگا  هتبلا  دـننزیم .
يارب رگا  دـش !؟ ییيداـش  هچ  نیا  تسا . هنیـس  يور  ندز  لـثم  دـننزیم ، هک  یتـسد  نآ  مه  تسا ؛ ینزهنیـس  نحل ، مـه  دـننزیم ! هـنیس 

باختنا بوخ  ياههویش  و  مارح -  ياهگنهآ  هن  یتوغاط ، ياهگنهآ  هن  لذتبم ، ياهگنهآ  هن  بسانم -  ياهگنهآ  يداش ، ياهزور 
، مینزب فرح  میهاوخ  یم  هک  مه  يداـش  زور  میاهدرک ، تداـع  یناوـخهضور  هب  نوـچ  هک  دـشابن  روـطنیا  تسا . رتـهب  رترثؤـم و  دـننک ،

يونثم دـنک ، عورـش  هک  ار  یگنهآ  ره  دـیآیمرد ؛ يونثم  دـناوخیم ، هچره  ینالف  دـنتفگیم  اهمیدـق  یناوخهضور . نحل  دوشب  نامنحل 
رایـسب بلطم  دندرک ، هراشا  هک  مه  اهيرادازع  يهلأسم  تسا  رـضم  دانتـسا  نودب  تسـس و  ياه  فرح  ( 11 .) دشابن يروطنیا  دوشیم !
یفارخ طلغ و  یعقاوریغ و  ياهفرح  اهيرادازع  رد  يدراوم  رد  هک  تسین  یکـش  تسام . دوخ  هب  هجوتم  يدایز  دودـح  اـت  تسا و  یمهم 
نودـب تسـس و  یلو  حیحـص  فرح  یتقو  اما  دوشن ، ناـیب  اـنعم  نآ  هب  مه  یطلغ  فرح  چـیه  میدرکیم  ضرف  رگا  نکیل  دوشیم ؛ هتفگ 

رضم مه  نیا  دوش ، هتفگ  دجنگن ، نابطاخم  رواب  رد  دنک و  لزلزتم  ار  مدرم  نامیا  هک  یفرح  ای  دوش ، هتفگ  تسرد  ِكردم  کی  هب  دانتسا 
اههینیـسح و ینیـسح و  تاسلج  نیمه  زا  تسا  ترابع  مهم  رایـسب  ِیتاـغیلبت  ربنم  کـی  میراد . هلأـسم  روشک  رد  همه  نیا  اـم  زورما  تسا .
ار نیا  ام  رگا  اما  درک ؛ نایب  دوشیم  ار  بلاطم  نیرتمزال  نیرتيروف و  فراعم و  نیرتالاو  ربنم ، نیا  زا  یبهذـم . تاجتـسد  اـهینزهنیس و 
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بالقنا مظعم  ربهر  تاـنایب  زا  يزارف  .1 ذـخآم : عبانم و  ( 12 .) تسین تحلـصم  هجوچیههب  مینک ، فورـصم  نوهوم  ای  موهوم  ياهزیچ  هب 
 - مالسا ناگدنمزر  تأیه  رادید  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  زا  يزارف  .2 8/9/1383 جیسب -  ناهدنامرف  اب  رادید  رد  یمالـسا 

ربهر تاـنایب  زا  يزارف  . 4 3/6/1384 مالـسا -  ناگدـنمزر  تأیه  رادـید  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  زا  يزارف  . 3 3/6/1384
بالقنا مظعم  ربهر  تاـنایب  زا  يزارف  . 5 5/5/1384 اهیلع - ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ترـضح  تدالو  زورلاس  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم 

رد یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربهر  تاـنایب  زا  يزارف  . 6 5/5/1384 اهیلع - ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ترـضح  تدالو  زورلاـس  رد  یمالـسا 
تدالو زورلاس  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  زا  يزارف  . 7 5/5/1384 اهیلع - ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  ترـضح  تدالو  زورلاس 
همطاف ترضح  تدالو  زورلاس  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  زا  يزارف  . 8 5/5/1384 اهیلع - ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  ترـضح 

هللا مالس   ) ارهز همطاف  ترـضح  تدالو  زورلاس  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  زا  يزارف  . 9 5/5/1384 اهیلع - ) هللا  مالـس   ) ارهز
/5/5 اهیلع - ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  ترـضح  تدالو  زورلاس  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  زا  يزارف  . 10 5/5/1384 اهیلع - )
.12 5/5/1384 اهیلع - ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ترـضح  تدالو  زورلاـس  رد  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربهر  تاـنایب  زا  يزارف   1384 . 11

: . عــــبنم  27/12/1383 يربـــهر -  ناـــگربخ  سلجم  ياـــضعا  رادــــید  رد  یمالــــسا  بـــالقنا  مـــظعم  ربـــهر  تاــــنایب  زا  يزارف 
www.khamenei.ir

ییاروشاع نومنهر 

ار اروشاع  هثداح ي  دیاب  يربهر  مظعم  ماقم  مالک  رد  ینیسح  تضهن  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  دار  ینارماک  نیسح  ریما  دیس  هدنـسیون :
هلأسم ي کی  تروص  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  بیاصم  اروشاع و  هلأسم ي  میهاوخب  رگا  ًاعقاو  مینک  یلاخ  رضم  ياه  هیاریپ  زا 

رـضم ياه  هیاریپ  زا  ار  هثداح  اـم  هک  تسا  نیا  طرـش  نیلوت  تسیچ ؟ شهار  ، میهدـب رارق  هجوت  دروم  راعـش  زا  رود  هب  یلـصا و  يدـج و 
ناـیب اـب  دـنهاوخب  هک  یناـسک  همه ي  تسا . غورد  یتـح  هن  رـضم و  هن  اـما  ، تسا هیاریپ  هچ  رگا  هک  دراد  دوـجو  ییاـهزیچ  مـینک . یلاـخ 

زور رد  ار  مالسلا ) مهیلع   ) شباحـصا ماما و  تالاح  میهاوخب  یتقو  ام  دنیوگ ... یمن  ار  هثداح  نتم  طقف  ، دننک میـسرت  ار  يا  هثداح  ، يرنه
دینک ضرف  دراد . یتاـسبالم  تایـصوصخ و  ًارهق  ، مینک ناـیب  میتفاـی - میا و  هدـناوخ  هربـتعم  بتک  رد  هک  يرادـقم  نآ  اروشاـع –  بش  و 

رد ای  بش و  یکیرات  رد  دینک : نایب  تایـصوصخ  نیا  اب  دیناوت  یم  ، تسا هتفگ  اروشاع  بش  رد  شنارای  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  ینخس 
دـنغورد و اه  هیاریپ  زا  یـضعب  اـما  ؛ تسا غورد  هن  تسا و  رـضم  هن  ، اـه هیاریپ  نیا  لـیبق . نیا  زا  بش و  نآ  روآنزح  زیگنا و  مغ  یکیراـت 

يانعم موهفم و  قیال  نأش و  بسانم  ، تسا هدـش  هتـشون  اه  باتک  زا  یـضعب  رد  هک  هچ  نآ  یتح  دنـشاب و  یم  فالخ  اـه  لـقن  زا  یـضعب 
صلاخ ار  هثداح  ام  هک  تسا  نیـسا  هلأسم  نیلوا  ، نیاربانب درک . ادـج  تخانـش و  یتسیاـب  ار  اـه  نیا  . تسین مالـسلا ) هیلع   ) ینیـسح تضهن 

کی شدوخ  هک  یناوخ  هضور  کبـس  رثن و  رعـش و  زا  يرنه –  ياه  نایب  عاونا  هب  ، ار نقتم  قیقد و  هدـش و  صلاخ  هثداـح ي  نآ  مینک و 
هتـشر نیا  رد  هک  یناسک  مینکب . ار  راک  نیا  دـیاب  اـم  تسا . مهم  درادـن و  یلاکـشا  راـک  نیا  میزیماـیب . تسا - یـصوصخم  يرنه  کـبس 
فرـص یخیراـت  هثداـح ي  کـی  اروشاـع  اروشاـع  تضهن  رد  یلـصا  رـصنع  هس  ( 1 .) دـنهدب ماجنا  ار  راـک  نیا  دـیاب  ، دـندراو ّبلـصتم و 
هللادبع یبا  ترضح  تکرح  رد  رـصنع  هس  دوب . مالـسا  تما  يارب  یمیاد  قشمرـس  کی  رمتـسم و  نایرج  کی  ، گنهرف کی  اروشاع  ؛ دوبن
تانایب رد  ، تکرح نیا  رد  لقع  قطنم و  رصنع  هفطاع ) رـصنع  تّزع و  هسامح و  رـصنع  ، لقع قطنم و  رـصنع  : ) دراد دوجو  مالـسلا ) هیلع  )

نایب ، ینارون تانایب  نیا  هلمج ي  ، هلمج تداهـش . زور  ات  هنیدم  رد  روضح  ماگنه  زا  ، تکرح نیا  عورـش  زا  لبق  ؛ تسا یلجتم  راوگرزب  نآ 
هفیظو ي ، دوـب بساـنتم  تشاد و  دوـجو  طیارـش  یتـقو  هک  تسا  نیا  مه  قـطنم  نیا  هصـالخ ي  تسا . کحتـسم  قـطنم  کـی  هدـننک ي 
دوخ و ناج  ناسنا  هک  تسا  نیا  نیرتالاب  رطخ  دشاب . هتشادن  ای  لحارم  نیرت  یلاع  رد  دشاب  هتشاد  رطخ  مادقا  نیا  ؛ تسا مادقا )  ) ناناملسم
. دهد رارق  تراسا  ضرعم  رد  دربب و  نادیم  هب  دراذگب و  صالخا  قبط  رد  ار  نارتخد - نادنزرف و  ، رهاوخ ، رسمه دوخ - سیماون  نازیزع و 
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نیمه هار  رد  ناملـسم  َنِینِمؤُْـمِلل ) َو  ِِهلوُـسَِرل  َو  ِهِّلل  ُهَّزِْعلا   ) نوـچ دریگب ؛ ماـجنا  دـیاب  هـک  یتدـهاجم  نـیا  ینعی  ؛ تـسا هساـمح  مود  رـصنع 
دوخ همانرب ي  رد  ییاروشاع  ناورهر  هک  یتادهاجم  همه ي  رد  رـصنع  نیا  دـنک . تظافح  مالـسا  دوخ و  تّزع  زا  یتسیاب  ، مه تدـهاجم 

- تسا یناج  يراکادف  ياج  هک  ییاجنآ  هچ  ، یغیلبت هچ  ، یـسایس هچ  زیمآ - تدهاجم  ياه  مادقا  همه ي  دوش . هدـید  دـیاب  ، دـنناجنگ یم 
نییعت شقن  کی  هفطاع  ، هثداح رارمتـسا  همادا و  رد  مه  هثداح و  دوخ  رد  مه  ینعی  ؛ تسا هفطاع  ، موس رـصنع  دـشاب . تّزع  عضوم  زا  دـیاب 
يربک بنیز  دوش . ادـیپ  رگید  ياه  نایرج  اب  یعیـش  نایرج  ییاروشاع و  نایرج  نیب  يزرم  دـش  ثعاـب  هک  ، تسا هدرک  داـجیا  يا  هدـننک 

تّزع و نآ  اب  ، ماش ربنم  يور  رب  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  دناوخ ؛ یم  هیثرم  اما  ، دنز یم  فرح  یقطنم  ماش  هفوک و  رد  اهیلع ) هللا  مالـس  )
ات ، دشاب هتـشاد  همادا  دبا  ات  دـیاب  دراد و  همادا  زورما  ات  یناوخ  هیثرم  نیا  دـناوخ . یم  هیثرم  اما  ، دـبوک یم  يوبن  تموکح  قرف  رب  تبالص 
ام رمع  نارود  بالقنا و  زا  لبق  ياه  مّرحم  اب  ، بالقنا نارود  ِمّرحم  مینیب  یم  دوخ  یگدنز  رد  ار  مرحم  جیاتن  ام  ( 2 .) دوش هجوتم  فطاوع 

مرحم جـیاتن  ام  تسا . سوسحم  حـضاو و  ، يریگ تهج  حور  انعم و  ، نآ رد  هک  تسا  ییاه  مّرحم  اهمّرحم  نیا  تسا . توافتم  ، ام زا  لبق  و 
نافعـضتسم لد  رد  مالـسا  تکرب  هب  دـیما  هـملک ي  مالـسا و  هـملک ي  يـالعا  تیمکاـح و  تموـکح و  مـینیب . یم  دوـخ  یگدـنز  رد  ار 

نیا خـساپ  مینک ؟ راتفر  هنوگچ  یتسیاب  ، مّرحم نیا  اب  میراد . اـجکی  ، نآ لوصحم  اـب  ار  مّرحم  ، دوخ نارود  رد  اـم  تسا . مّرحم  راـثآ  ، ملاـع
( مالسلا هیلع   ) یلع نب  نیسح  بیاصم  اروشاع و  هلأسم ي  دیاب  ، نارکاذ همه ي  ناغّلبم و  همه ي  ، نید ياملع  همه ي  ، ناممعم ام  هک  تسا 

روتوم (، مالسلا هیلع   ) یلع نب  نیـسح  يارجام  ( 3 .) میهدـب رارق  هجوت  دروم  ، راعـش زا  رود  هب  یلـصا  يّدـج و  هلأسم ي  کی  تروص  هب  ار 
یمالسا حیحص  تارکفت  تهج  رد  یمالسا  نورق  تکرح  روتوم  ًاتقیقح  (، مالسلا امهیلع   ) یلع نب  نیسح  يارجام  یمالـسا  نورق  تکرح 

هیاـم ارجاـم  نآ  زا  ، دوشب دراو  رطخ  نادـیم  رد  تسا  هتـساوخ  یم  هک  سک  ره  هللا و  لـیبس  یف  دـهاجم  ره  هاوخ و  يدازآ  ره  تسا . هدوب 
نیا ، رگا دوبن  مولعم  دوب . حضاو  یّنیب  تروص  هب  انعم  نیا  ، ام بالقنا  رد  تسا . هداد  رارق  دوخ  يونعم  یحور و  هناوتـشپ ي  ار  نآ  هتفرگ و 

هب کـسمت  هک  تسا  یقمعت  لـباق  ضیرع و  لـصف  شدوخ  نیا  مینک . ضوخ  هکرعم  نیا  رد  میتسناوت  یم  روطچ  ، میتـشاد یمن  ار  هثداـح 
یم روغ  هلأسم  نیا  رد  یتقو  ناسنا  تشاد . ام  بالقنا  عضو  رد  يریثأت  هچ  مالسلا ، ) هیلع   ) ءادهشلادیس تدهاجم  اروشاع و  يارجام  لیذ 

. دننک ُرپ  دنناوت  یم  هنوگچ  ار  ألخ  نیا  ، دنمورحم نآ  زا  هک  یناسک  دـنک  یم  رکف  دـتفا و  یم  تشهد  هب  هثداح  نآ  ریثأت  تمظع  زا  ، دـنک
اما ، مک نآ  مجح  ؛ تسام خیرات  زا  یمیظع  لصف  ، البرک رد  ترضح  نآ  هزور ي  دنچ  يارجام  و  مالسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیسح  یگدنز 

تداهش داهج و  دُعب  اب  رتشیب  هچ  رگا  (، مالسلا هیلع   ) ءادهـشلادیس سدقم  دوجو  ( 4 .) تسا دایز  یلیخ  نآ  قمع  ،و  عیسو رایـسب  نآ  موهفم 
ندنام هدنز  زمر  ( 5 .) تسادخ يارب  صَلخم  ِصلخم و  صلاخ و  دـبع  لماک و  ناسنا  رهظم  تقیقح  رد  راوگرزب  نآ  نکیل  ؛ هدـش فورعم 
اروشاع رصع  نامه  رد  هچ  تراسا –  ياهزور  نآلوط  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  و  اهیلع ) هللا  مالس   ) يربک بنیز  رگا  البرک  هعقاو ي 
هدرکن يرگاشفا  نییبت و  تدهاجم و  دندنام –  هدنز  ناراوگرزب  نیا  هک  يدامتم  ياه  لاس  لوط  رد  هنیدم و  هب  تمیزع  دـعب  البرک و  رد 

ات اروشاـع  هعقاو ي  ، دـندرک یمن  ناـیب  ار  نمـشد  ملظ  و  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع نـب  نیـسح  فدـه  اروشاـع و  هفـسلف ي  تـقیقح  دـندوب و 
رعـش تیب  کی  سک  ره  هک  دندومرف : تیاور - قبط  مالـسلا – ) هیلع   ) قداص ماما  ارچ  دـنام . یمن  یقاب  لعتـشم  هدـنز و  ناشوج و  ، زورما

هاگتسد مامت  نوچ  درک ؟ دهاوخ  بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  ، دنایرگب رعش  تیب  نآاب  ار  یناسک  دیوگب و  اروشاع  هثداح ي  هرابرد ي 
ات دندوب  هدش  زیهجت  (، مالسلا مهیلع   ) تیب لها  هلأسم ي  ًالک  اروشاع و  هلأسم ي  نتشاد  هگن  تملظ  رد  ندرک و  نوزف  يارب  یتاغیلبت  ياه 
رد دندرک . یم  زیمآتنطیـش  هناضرغم و  غورد و  تاغیلبت  زا  ار  هدافتـسا  رثکادـح  ، رگمتـس ملظ و  ياه  تردـق  ، زورما لثم  مدرم  دـنراذگن 

شپت و نیا  اب  هداتفا –  قافتا  مالسا  يایند  رد  يا  هشوگ  رد  ینابایب  رد  تمظع  نیا  اب  هک  اروشاع - هیضق ي  دوب  نکمم  رگن  ، ییاضف نینچ 
هیلع  ) یلع نب  نیـسح  ناگدـنامزاب  شالت  ، درک هدـنز  ار  دای  نیا  هچ  نآ  تفر . یم  نیب  زا  ، اه شالت  نآ  نودـب  ًاـنیقی  دـنامب ؟ یقاـب  طاـشن 

تشاد و دروخرب  عناوم  اب  ، مچرپ نابحاص  ناونع  هب  شنارای  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  تدهاجم  هک  هزادنا  نامه  هب  دوب . مالـسلا )
. دوب راوشد  ، ناراوگرزب هیقب ي  و  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  تدهاجم  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز تدهاجو  زین  هزادنا  نامه  هب  ، دوب تخس 

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  هللا  تیآ  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 365زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


دیاب ـالبرک  هثداـح ي  ( 6 ...) مینک هجوـت  دـیاب  هتکن  نیا  هب  اـم  دوـب . یگنهرف  یغیلبت و  هکلب  ، دوـبن یماـظن  هنحـص ي  ، اـهنآ هنحـص ي  هتبلا 
- بـالقنا تضهن و  هناوتـشپ ي  ناوـنع  هب  هثداـح –  نیا  هک  میوـگب  دـیاب  یلک  روـط  هـب  دـنامب ...  یقاـب  تردـق  رپ  شپت و  رپ  دـنموربآ و 
- درک یم  دروخرب  لبق  لاس  هاجنپ  رد  هک  دشاب  یناوخ  هضور  لثم  ، هثداح نیا  اب  ام  زورما  دروخرب  رگا  دنامب . یقاب  شپترپ  دنموربآدیاب و 

مه دـنایرگ و  یم  ار  نینمؤم  درک و  یم  لقن  داد و  یم  حـیجرت  ار  نآ  ، ینهذ لامتحا  بسح  رب  ًـالثم  دـید و  یم  ییاـج  رد  ار  يزیچ  ینعی 
زورما رگا  تسا . تضهن  کی  هناوتشپ ي  هثداح  نیا  زورما  مینزب . ررـض  هثداح  هب  تسا  نکمم  دندیـسر - یم  باوث  هب  وا  دوخ  مه  اهنآ و 

و ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ شا  هشیر  مییوگ : یم  اـم  تساـجک ؟ ، دـیا هدروآ  دوجو  هب  هک  یتضهن  نیا  هشیر ي  دـنیوگب  اـم  هب 
رد هدروآ و  دوجو  هب  ار  هثداح  نیا  هک  تسا  یسک  تسیک ؟ مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تسا . مالسلا ) مهیلع   ) نیـسح ماما  نینمؤملاریما و 

ار هثداح  ، يراگنا لهس  يور  زا  هجوت و  یب  هتـسنادن و  ام  رگا  تسا . تضهن  نیا  هناوتـشپ ي  هثداح  نیا  سپ  تسا . هدش  لقن  وا  زا  خیرات 
رثا ( 7 .) میا هدرکن  تمدخ  ، تسا هثداح  نآ  زا  یشان  هک  یبالقنا  نآ  هب  زین  هثداح و  نآ  هب  ، میدرک بوشم  ، تسین نآ  وزج  هک  ییاهزیچ  اب 

گرزب و رایـسبتصرف  کی  مارحلا ، مرحم  هام  رد  غیلبت  تصرف  خیرات  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هللادبعابا  هتخیر  قح  هب  نوخ  راگدـنام 
راوگرزب نآ  هتخابکاپ  نارای  و  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  ترضح  ملاع  ناگدازآ  رورس  نادیهش  دیس  نوختکرب  هب  هک  نیا  تسا و  ییانثتسا 
دراذگیم صالخا  قبط  رد  ار  دوخ  ناج  هک  یـسک  دیهـش ، نوچ  تسا ، خی  ات  رد  راگدنام  رثا  کی  هتخیر ، قح  ان  هب  نوخ  نآ  رثا  تسا . 

نایب نابز و  رد  هک  مه  هچ  ره  يرگ ، هعدخ  روزم و  ناسنا  چیه  تسا .  رادروخرب  قدص  افـص و  زا  دـنکیم ، نید  هیلاع  فادـها  میدـقت  و 
دـشکیم بقع  اپ  دمآ ، نایم  هب  شنازیزع  دوخ و  ناج  ياپ  صوصخ  هب  یـصخش ، عفانم  ياپ  یتقو  دهد  ناشن  قح  رادفرط  ار  دوخ  دناوتب 

ادخ هار  رد  ار  دوخ  یتسه  هناصلخم  هناصلاخ و  دراذگیم و  يراکادـف  نادـیم  رد  مدـق  هک  یـسک  نآ  دـنک  ادـف  ار  اهنیا  تسین  رـضاح  و 
 ، تاوما هللا  لیبس  یف  لتقی  نمل  ولوقت  و ال   » دراد هگن  هدنز  ار  اهنیا  هک  تسا  هتفرگ  هدهع  رب  لاعتم  يادـخ  دوخ  هللا ،  یلع  قح   » دـهدیم

ياپ ياج  اهنآ ، هناشن  هک  تسا  نیمهاهنآ  ندنام  هدـنز  دـعب  کی  دـننامیم .  هدـنز  اهنیا  اتاوما ; » هللا  لیبس  یف  ولتق  نیذـلا  نبـسحت  «و ال 
 . دننک گنر  مک  دنناوتب  وگروز  ياهتردق  تلاخد  اب  فنع و  روز و  اب  یحابـص  دنچ  تسا  نکمم  دباوخیمن .  زگره  اهنآ ، مچرپ  اهنآ ،
زیچ صالخا  دـنامب .  ناصلخم  ناحلاص و  ناکاپ و  هار  هک  تس  نیا  رب  یهلا  تنـس  تسا .  هداد  رارق  روط  نیا  ار  تعیبط  لاعتم  يادـخ  اما 

 . دنام یقاب  ملاع  رد  نید  شباحـصا  راوگرزب و  نآ  هتخیر  قحان  هب  ياهنوخ  و  ع )  ) یلع نب  نیـسحتکرب  هب  هک  تساذـل  تسا .  یبیجع 
ربانب دندومرف ، مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  مایق  فده  درک . . .  ادیپ  همادا  هتـشر  نیا  مه  نآ  زا  دـعب 

 . ماطحلا نم  یـش  سامتلا  ناطلـس و ال  یف  هسفانم  نکی  ملانم  ناک  يذلا  نا  ملعت  کنا  مهللا   » هک دناهدرک ، لقن  راوگرزب  نآ  زا  هک  هچنآ 
يارب هک  ینادیم  وـت  میتـفرگ .  مادـقا  نیا  رب  هک  یمیمـصت  نیا  مـیدرک ، اـم  هـک  یماـیق  نـیا  مـیدرک ، اـم  هـک  یتـکرح  نـیا  اراـگدرورپ !

لانم يارب  میریگبتس .  رد  ار  تردـق  مامز  میتساوخن  دوشب .  عقاو  فدـه  دـناوتیمن  ناـسنا  کـی  يارب  یبلط  تردـق  دوبن ، یبلطتردـق 
مینک و تسرد  ياهریخذ  لام و  میروایب .  رد  اذـغ  زا  یمکـش  میناسرب .  نامدوخ  ماـک  هب  ار  یگدـنز  نیریـش  برچ و  هک  دوبن  مه  يویند 

هـشیر ار  داسف  یمالـسا ، روشک  نایم  رد  دهدیم : رارق  نیا  ار  دوخ  لوا  فده  ع )  ) نیـسح ماما   . . . » دوبن اهنیا  يارب  مینزب .  مه  هب  یتورث 
داسف يدزد  دراد ; یماسقا  عاونا و  داسف  تسیچ ؟ داسف  داسف .  ندرک  دوباـن  ینعی  هچ ؟ ینعی  الـصا  میرواـیب .  دوجو  هب  الـصا  مینک و  نک 
تسا داسف  یلام  ياهفارحنا  تسا ، داسف  یقالخا  ياهفارحنا  تسا .  داسف  ییوگروز  تسا .  داسف  یگتسباو  تسا ، داسف  تنایخ  تسا ،

زیچ همه  تسا  داسف  ینید  دض  ياهزیچ  هب  نداد  ناشن  هقالع  تسا  داسف  نید  نانمشد  هب  شیارگ  تسا ، داسف  اهيدوخ  نیب  ياهینمـشد 
 . دـننک ادـیپ  تینما  وت  مولظم  ناگدـنب  كدابع ، نم  نومولظملا  نم  ای  و  دـیامرفیم : يدـعب  تـالمج  رد  دـیآیم  دوجو  هب  نید  هیاـس  رد 

تسد و هک  دنتسه  ینامدرم  نامولظم  ! » متس هلمع  هن  متـس ، ناحادم  هن  ناگهشیپ ، متـس  هن  نارگمتـس ،  هن  تسا .  هعماج  نامولظم  روظنم ،
ییاج ره  رد  یحطـس و  ره  رد  فیعـض ، ياهناسنا  هعماج و  فعـضتسم  نامدرم  هک  تسا  نیا  فده  دنرادن .  ییاج  هب  هار  دـنرادن .  ییاپ 

نآ لباقم  هطقن  تسرد  ع )  ) نیـسح ماما  تسین .  ایند  رد  زورما  هک  نیمه  ییاـضق ! تینما  یلاـم ، تینما  یتیثیحتینم ، دـننک .  ادـیپ  تینما 

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  هللا  تیآ  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 365زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ نید  ماکحا  هب  ندرک  لـمع  يارب  نیـسح  ماـما  ماـیق  ( 8  . . .« ) دوـب زور  نآ  رد  تیغاوـط  هطلـس  ناـمز  رد  هـک  تساوـخیم  ار  يزیچ 
رد ياهشوگ  زا  اقآ  نالف  الاح  تساهنیا .  نیـسح  ماما  فدـه  کننـس .  کماکحا و  کضئارفب و  لـمعی  و  : » دـیامرفیم رخآ  رد  راوگرزب 

نیـسح ماما  فادها  هرابرد  یبرع ، تغل  کی  اب  یتح  و  ع )  ) نیـسح ماما  تاملک  اب  یمالـسا و  فراعم  اب  ییانـشآ  كدنا  نودب  دیآیم و 
لمعی و  : » تسا ع )  ) نیسح ماما  مالک  نیا  ییوگیم ؟ اجک  زا  تسا ! هدرک  مایق  فده  نالف  يارب  نیسح  ماما  هک  دنکیم ، ییاسرفملق  (ع )

نیا يارب  دنکیم ، ادف  ار  شدوخ  نامز  ياهناسنا  نیرتهزیکاپ  ناج  شدوخ و  ناج  نیسح  ماما  ینعی  کننـس ».  کماکحا و  کضئارفب و 
 . تسا نید  ماکحا  هب  لمع  رد  تلادع  نوچ  تسا .  نید  ماکحا  هب  لمع  رد  تداعـس ، نوچ  ارچ ؟ دـننکب .  لمع  نید  ماکحا  هب  مدرم  هک 
هک تسا  نید  ماکحا  رتچ  ریز  دـننک ؟ ادـیپ  ار  يدازآ  دـنهاوخیم  اجک  زا  تسا .  نید  ماکحا  هب  لمع  رد  ناسنا  یگدازآ  يدازآ و  نوچ 

بلج ار  هجوت  ياهتکن  اتدـعاق  ناـشنارای  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  یعقاو  يزوریپ  دوشیم . . .  هدروآ  رب  اـهناسنا  ياههتـساوخ  همه 
یلع نب  نیـسح  دناهدرک  نشور  ار  رـشب  خیرات  رـسارس  زورما  يوحن  هب  مادک  ره  هک  یمیظع  ياهتیـصخش  هک  تسا  نیا  نآ  و  دنکیم ،
مضه دوبان و  یلک  هب  يدام ، لطاب  نامگ  هب  ناشدوخ  نارود  رد  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  ع )  ) لضفلاوبا ترـضح  ع ، )  ) داجـس ماما  (ع ، )

رد رویغ  باحصا  ناناوج ، ناکیدزن ، نادنزرف ، ناردارب ، شاهداوناخ  هتسجرب  ياهتیصخش  ناناوج و  همه  اب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  دندش . 
 . درک ازع  هماقا  اـهنآ  يارب  یـسک  هن  و  درک ، عییـشت  ار  اـهنآ  یـسک  هن  دـش .  نفد  مه  لـماک  تبرغ  رد  دیـسر .  تداهـش  هب  لـماک  تبرغ 
اب هک  دندرکیم  لایخ  اهنیا  دنزادنایب .  هار  يریگماقتنا  طاسبتسا  نکمم  دننامب ، اهنیا  رگا  هک  دندرکیم  رکف  لطاب  نامگ  هب  هک  یناسک 

لاح رد  ارهاظ  هنیدـم ، رد  زور  نآ  زا  دـعب  لاس  راهچ  یـس و  ع )  ) داجـس ماما  دـش .  مامت  راک  شناهارمه  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تداهش 
زور يادهـش  نآ  زا  یکی  مه  سابعلا  لضفلاوبا  تشادن .  دوجو  رهاظ  هب  ییوهایه  هن  ياهعومجم و  هن  يرکـشل ، هن  دندرک ، یگدنز  اوزنا 
دنتفر نیب  زا  دندش و  مامت  اهنیا  هک  تسا  نیا  الومعم  دننکیم  تموکح  يدام  قطنم  اب  هک  يدام  ياهتردـق  لطاب  روصت  تساروشاع . 
ریثات تیباذج و  تلالج و  تمظع و  هب  زور  هب  زور  دندنام و  اهنیا  دـندشن .  مامت  اهنیا  تسین ، روط  نیا  هیـضق  تیعقاو  هک  دـننیبیم  یلو  . 

نویلیم اهدص  زورما  دنداد .  شرتسگ  ار  ناشدوخ  دوجو  هریاد  دندرک و  فرـصت  هضبق و  ار  اهلد  دـش .  هدوزفا  اهتیـصخش  نیا  يراذـگ 
اهنیا دـنرادیم  یمارگ  ار  اهنآ  دای  دـننکیم .  هدافتـسا  اهنیا  نخـس  زا  دـنیوجیم .  كربت  اهنیا  ماـن  هب  هعیـش  ریغ  هعیـش و  زا  معا  ناملـسم 

بالقنا مظعم  ربهر  تاـنایب  و 12 2. صص 11  ،ج2، تیالو ثیدح  .1 عباـنم :  ( 9  ) راگدـنام یقیقح و  يزوریپ  تـسا ، خـیرات  رد  يزوریپ 
ثیدح ص 212 5 . ،ج7، تیالو ثیدـح  ص 11 4 . ،ج2، تیالو ثیدـح  . 3  . 5/11/84، ناـغلبم ناـیناحور و  اـب  رادـید  رد  یمالــسا 

رد یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  ،ج2،ص 13 8 . تیالو ثیدح  صص 142 و 143 7 . ،ج2، تیالو ثیدح  ،ج3،ص287 6 . تیالو
هاپـس ناهدـنامرف  اب  رادـید  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تاـنایب  . 9 مرحم 23/1/78 .  هاـم  هناتـسآ  رد  نیغلبم  نویناـحور و  اـب  رادـید 

 . 21/8/78

دیشروخ مالک  رد  راظتنا 

ناسنا اهنویلیم  رود ، يایسآ  ایسآ و  هنسرگ  ناسنا  اهنویلیم  نیتال ، ياکیرمآ  اقیرفآ و  نافعضتسم  زورما  دنیامرف : یم  يربهر  مظعم  ماقم 
گرزب ياه  تردـق  تسا و  شخب  تاجن  سرداـیرف و  کـی  هب  ناشدـیما  مشچ  دـنربیم ؛ جـنر  يداژن  ضیعبت  متـس  زا  هک  یتسوپ  نیگنر 

هب مینک ؛ عیـسو  ار  دید  اههرگ . نیا  ندش  زاب  ینعی ، جرف ؛ تسا . هرگ  کی  نیا  دسرب ؛ اهنآ  شوگ  هب  شخبتاجن  نیا  يادن  دـنراذگیمن ،
. دنادیمن ار  جرف ))  )) هار اّما  دبلطیم ؛ جرف  تیناسنا ))  )) ایند حطـس  رد  میوشن . دودحم  نامدوخ  یلومعم  یگدـنز  نامدوخ و  هناخ  لخاد 
هب دیاب  امش  دیوشب و  کیدزن  ّتیناسنا  یناهج  جرف  هب  یمالـسا ، بالقنا  موادت  رد  دوخ  مّظنم  تکرح  اب  دیاب  ناملـسم ، یبالقنا  ّتلم  امش 

همه تفرگ و  دهاوخ  ار  ملاع  حطـس  هک  ّتیرـشب -  یمالـسا  ییاهن  بالقنا  )و  فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) دوعوم يدهم  روهظ  يوس 
(1 .) تسا نیا  جرف ))  )) راـظتنا دـینک . کـیدزن  ار  ّتیرـشب  دـیوشب و  کـیدزن  ناـتدوخ  مدـق ، هب  مدـق  درک -  دـهاوخ  زاـب  ار  اـههرگ  نـیا 
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همه يارب  تلادـع  داد و  لدـع و  زا  ناهج  ندـش  رپ  يارب  راظتنا  يانعم  هب  فیرـشلا ،) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) نامز ماـما  روهظ  راـظتنا )) ))
يانعم هب  راظتنا )) ) (( 2 .) تسا يّدام  يونعم و  ظاحل  زا  رترب  ییایند  ندیسر  ارف  راظتنا  رشب و  یگدنز  هنحـص  زا  ملظ  عفر  راظتنا  اهناسنا و 

لاح رد  هتسویپ  دنک و  ظفح  دوخ  رد  دیاب  هشیمه  رشب  هک  تسا  یتلاح  نیا  تسا و  رتالاب  رترب و  یعضو  هب  یـسرتسد  يارب  ناسنا ، قایتشا 
نیرتیمومع زا  یکی  ناـسنا ، لد  رب  تفرعم  ياههمـشچرس  ندـش  ریزارـس  تفرعم و  تمحر و  باوـبا  شیاـشگ  دـشاب . یهلا  جرف  راـظتنا 

دیما زا  راشرس  لد  ینعی ، راظتنا ؛ ) 4 .) تسا تلادع  شرتسگ  يارب  حلاص  ياهناسنا  قایتشا  روهظ ، راظتنا  ) 3 .) تسا جرف  راظتنا  ياههنومن 
نآ کشالب  اّما  تسه ؛) هلـصاف   ) دننک كرد  دنناوتن  دننیبن و  ار  نارود  نآ  یناسک  تسا  نکمم  رـشب ؛ یگدـنز  هار  نایاپ  هب  تبـسن  ندوب 

ياراد نآ  زراـب -  رایـسب  یلالدتـسا  يرکف و  یقطنم ، داـعبا  رب  هوـالع  ّتیودـهم  هـب  داـقتعا  جرف و  راـظتنا  داـعبا : ) 5 .) دراد دوـجو  نارود 
میظع هیامرـس  هراومه  یجنم ، دوجو  هب  داقتعا  نامیا و  زا  یـشان  دـیما  تسا و  یّمهم  رایـسب  قیمع و  ینامیا  يونعم و  یفطاـع ، ياـههبنج 
لامعا ماجنا  رد  رمتـسم  هدـنیازف و  شالت  دوجوم و  عضو  هب  ندـشن  عناق  ) 6 .) تسا هدش  یعیـش  یمالـسا و  عماوج  رد  گرزب  ياهتکرح 

دُعب تفرگ -  دهاوخ  ارف  یهلا  رّکفت  ار  رـشب  یگدنز  رـسارس  نآ  رد  هک  نشور -  ياهدنیآ  هب  دیما  تسا . راظتنا  زا  دُعب  کی  ریخ ، کین و 
مدرم اذل  دش ؛ زوریپ  دز و  بالقنا  شالت و  مادقا ،  هب  تسد  ّتیقّفوم ، تفرشیپ و  هب  دیما  رب  هیکت  اب  ناریا ، رظتنم  ّتلم  تسا .  راظتنا  رگید 

ار نآ  هک  یتـقو  نآ  هعیـش -  يارب  كراـبم  هدـیقع  نیا  راـثآ : ) 7 .) دـننک هدـنز  دوخ  یگدـنز  رد  انعم  مامت  هب  ار  راظتنا ))  )) حور دـیاب  اـم 
ناملـسم و مدرم  داـحآ  هکنیا  رب  هوـالع  تسا .  رون  عبنم  کـی  ضیف و  عـبنم  کـی  دـنکب -  راـتفر  تسرد  نآ  اـب  دـشاب و  هدـیمهف  تسرد 
هب ار  دوخ  دـننکب و  ظـفح  راوگرزب  نآ  اـب  ار  يرکف  يونعم و  هطبار  هک  دـننک  یعـس  دوـخ ، لـمع  رد  بلق و  رد  دـیاب  هعیـش ، نادـقتعم و 

یـضار اهنآ  زا  تسا -  ام  تاکرح  همه  هب  طیحم  یهلا ، ملع  اب  یهلا و  هدارا  هب  هک  موصعم -  ماما  هک  دنروایب  راب  دـننک و  تیبرت  یتروص 
تسا و شخب  تایح  ام ، ناملسم  ّتلم  يارب  اهتّلم و  همه  يارب  تایـصوصخ  نیا  هک  دراد  یتایـصوصخ  راثآ و  زین  هدیقع  نیا  دوخ  دشاب ؛
، هدنیآ نآ  ياهدنیآ -  کی  رد  هک  دنادیم  هعیـش ، درف  ره  زورما  هدـنیآ (( هب  دـیما   )) زا تسا  ترابع  مه ، راثآ  تایـصوصخ و  نیا  هدـمع 
، ییوگروز یتلادـع و  یب  ملظ و  طاسب  نیا  تسا -  یعطق  لاح  ره  هب  دـشاب ، تسد  رود  تسا  نکمم  دـشاب ، کـیدزن  یلیخ  تسا  نکمم 

فرح یـسک  ره  هک  دناهدروآ -  دوجو  هب  ایند  رد  ناربکتـسم  هک  یعـضو  نیا  هک  دنادیم  دش . دهاوخ  هدـیچرب  تسه ، ایند  رد  زورما  هک 
کی دننکیم -  لیمحت  اهّتلم  رب  ار  ناشدوخ  دساف  هدارا  دریگیم و  رارق  راشف  دروم  اهنآ  فرط  زا  دنک ، لابند  ار  یّقح  هار  دنزب و  یّقح 

میلـست ّقح ، لباقم  رد  هک  دش  دنهاوخ  ریزگان  ملاع ، يوگروز  ياهتردق  نایغای و  نایغاط ، ناشک ، ندرگ  تفر و  دهاوخ  نیب  زا  يزور 
نیا دراد . نیقی  نآ  هب  دنادیم و  ار  نیا  هعیش -  درف  ره  صوصخ  هب  ناملـسم -  درف  ره  دنوشب  هتـشادرب  قح ، تکرح  هار  رـس  زا  ای  دنوشب 

ار دوخ  تدهاجم  شالت و  راک و  حالـص ،  هب  دنمهقالع  حلـصم و  هاوخریخ و  ناسنا  ره  هک  دوشیم  بجوم  نیا  تسا . شخب  دـیما  یلیخ 
رایسب تاساسحا  ) 8 .) تسا شخب  تایح  ریثأت و  ياراد  دنمشزرا ، ردقچ  هدیقع  نیا  دینیبب  دهدب . ماجنا  هدـنیآ  هب  دـیما  اب  حالـص ، هار  رد 

شخبافش ملاع ، میظع  یجنم  نیا  دوجو  هب  یبلق ، هدیقع  نامیا و  تسا . اهناسنا  يوکین  لامعا  زا  يرایـسب  هناوتـشپ  فطاوع  تسا . بوخ 
تیب لها  هیقب  نیمز و  رد  ادخ  نیشناج  مظعا و  هَّللا  ّیلو  ام ، مدرم  ) 9 .) تسا یعامتجا  یحور و  يونعم و  ياهدرد  اهيرامیب و  زا  يرایسب 

؛ دنربیم هِوکِش  وا  هب  دنیوگیم ؛ وا  هب  دننکیم ؛ رارقرب  طابترا  وا  اب  يرکف  یفطاع و  ظاحل  زا  دنسانشیم ؛ تایـصوصخ  مان و  اب  ار ، ربمایپ 
ياراد راظتنا  نیا  دـنربیم . راظتنا  ار  رـشب ) یگدـنز  رب  یهلا  يالاو  ياـهشزرا  ّتیمکاـح  نارود  ( یناـمرآ نارود  نآ  دـنهاوخیم و  وا  زا 

دـیادزیمن و نارظتنم  ياـهلد  زا  ار  دـیما  همـشچ  ملاـع ، رد  متـس  ملظ و  دوـجو  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  راـظتنا  نیا  تسا . يداـیز  شزرا 
زا لبق  ) 10 .) دشاب نیبدب  تیرـشب ، هدنیآ  هب  هکنیا  زج  درادن  ياهراچ  دشابن ،  یتیعمج  یگدنز  رد  دیما  هطقن  نیا  رگا  دـنکیمن . شوماخ 

دنلبرس دنوشیم و  دراو  شیامزآ  ياههروک  رد  دنوشیم . ناحتما  كاپ  ياهناسنا  تدهاجم ، ياهنادیم  رد  جع ،)  ) دوعوم يدهم  روهظ 
گرزب دیما  نآ  نیا ، دوشیم . رت  کیدزن  زور  هب  زور  هادف -  انحاورا  دوعوم -  يدهم  ِیفده  ینامرآ و  نارود  هب  ناهج  دنیآیم و  نوریب 

یگداـمآ بسک  دـیاب  ترـضح ، نآ  ناوریپ  نایعیـش و  دـشخبیم و  ورین  تکرح و  مادـقا و  تأرج  ناـسنا  هـب  دـیما ، راـظتنا و  ) 11 .) تسا
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تکرح رد  اـت  دـننک  داـجیا  دوخ  رد  ار  تینارون  ناـمیا و  دـیما ، میظع  هیامرـس  دـننادب و  دوخ  فیاـظو  وزج  ار  یناـمیا  یحور و  يونعم ،
یپ ) 12 .) دنریگ رارق  ترـضح  نآ  ناراکمه  نارای و  صاوخ ،)  ) ناکیدزن فیدر  رد  فیرـشلا ،) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  یناهج 

ناهج . 6 مق 30/11/70 . ینارنخس  . 5 ییاوه 12/10/75 . ناهیک  . 4 نامه . . 3 ناهیک 8/10/75 . . 2 هعمج 29/3/60 . زامن  هبطخ  تشون 1 .
مق 30/11/70. ینارنخس  . 10 یمالسا 23/8/79 . يروهمج  . 9 یمالسا 15/9/77 . يروهمج  . 8 ناهیک 12/12/69 . . 7 مالسا 9/11/72 .

مالسا 9/11/72. ناهج  . 12 مق 30/11/70 . ینارنخس  . 11

یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  نابز  زا  ناضمر  كرابم  هام  مهم  تاکن  اه و  یگژیو 

ناـضمر كراـبم  هاـم  مهم  تاـکن  اـهیگژیو و  حیرـشت  هـب  نوگاـنوگ  ياهتبـسانم  رد  یفلتخم  نانخـس  رد  یمالـسا  بـالقنا  مـظعم  ربـهر 
شیپ یتصرف  ناملسم  يارب  ناضمر ، هام  تکرب  هب  ناضمر  كرابم  هام  تاکرب  تسا : لیذ  حرش  هب  نانخـس  نیا  زا  يا  هدیزگ  دناهتخادرپ ؛

رد هک  ناضمر  هام  گرزب  ياهـسرد  زا  یکی  دـنک . هدافتـسا  دوخ  ِيّدام  طاشن  يونعم و  تایح  تیوقت  تهج  رد  نآ  زا  دـیاب  هک  دـیآیم 
هب یگنـشت ، یگنـسرگ و  ندیـشچ  اب  هک  تسا  نیا  مینک ، هدافتـسا  میریگب و  ارف  ار  نآ  دیاب  هام  نیا  رد  نآرق  توالت  هزور و  اعد و  لالخ 

مهّللا عئاج . ّلک  عبـشا  مهّللا  ریقف . ّلک  نغا  مهّللا  : » مییوگیم ناضمر  هام  ياـهزور  ياـعد  رد  میتفیب . ارقف  ناـمورحم و  ناگنـسرگ و  رکف 
ار دوخ  همه  هک  تسا  نیا  يارب  تسین ؛ ندـناوخ  ناضمر  كرابم  هام  هیموی  ياعد  نانجلاحـیتافم )  ) يارب طقف  اعد  نیا  نایرع .» ّلک  سکا 

هفیظو کی  هزرابم ، نیا  دـننادب . فّظوم  نافعـضتسم  نامورحم و  هرهچ  زا  تیمورحم  رابغ  ندرتس  هار  رد  تدـهاجم  رقف و  اب  هزرابم  يارب 
« ) نیکـسملا ماعط  یلع  ّضحیال  و  میتیلا . ّعدی  يذـّلا  کلذـف  نیّدـلاب . بّذـکی  يذـّلا  تیارأ  : » میناوخیم نآرق  تایآ  رد  تسا . یناگمه 

ساـسحا دـشاب و  تواـفتیب  ناـمورحم  ناریقف و  رقف  لـباقم  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  نـید  ِبیذـکت  ياـههناشن  زا  یکی  (. 1  - 3 نوعام :
كرد ار  تسا  ناـسنا  سفن  ياهتـشا  هچنآ  هب  ندیـسرن  یگنـشت و  یگنـسرگ و  معط  هزور ، تکرب  هب  ناـضمر ، هاـم  رد  دـنکن . تیلوئـسم 

رب تسا و  هتساوخ  ناناملسم  کیاکی  زا  ریقف  رقف و  ّمهم  هلئسم  لابق  رد  مالسا  هک  یتیلوئسم  ساسحا  هب  ار  ام  دیاب  نیا  میدیشچ . میدرک و 
زا ياهداوناـخ  چـیه  ینعی  تاـساوم  دـننادب . تاـساوم  هب  فّـظوم  ار  دوـخ  دـیاب  همه  دـنک .... . کـیدزن  تسا ، هداـهن  هفیظو  ناـنآ  شود 

تـسد نتفر و  اـهنآ  غارـس  هب  نتـشاذگن ؛ اـهنت  دوخ  تالکـشم  اـهتیمورحم و  اـهدرد و  اـب  ار  مورحم  نهیممه و  ناملـسم و  ياـههداوناخ 
هفطاع قالخا و  نادـجو و  ياراد  هک  تسا  ییاهناسنا  همه  يارب  یناهج  هفیظو  کی  نیا  زورما  ندرک . زارد  اـهنآ  يوس  هب  یناـسرکمک 

ارقف اههیاسمه و  هب  تسا . ینید  هفیظو  کی  تسا ، یفطاع  یقالخا و  هفیظو  کی  هکنیا  رب  هوـالع  ناناملـسم ، يارب  اـما  دنتـسه ؛ یناـسنا 
ییارگفرصم هیحور  دوش ، زارد  ارقف  يرای  هب  دنراد ، کمک  ییاناوت  هک  یناسک  تسد  دراذگیمن  هک  یلماوع  زا  یکی  دینک . یگدیسر 

فرـصم رتشیب  هب  همه  دوش و  داـیز  نآ  رد  زورهبزور  فرـصم ، هب  لـیم  هک  تسا  یگرزب  يـالب  هعماـج  يارب  تسا . هعماـج  رد  لّـمجت  و 
نآ تالّمجت  یگدـنز و  لیاسو  يارب  هزات  زیچ  ره  دـُم و  ياههناشن  لاـبند  ندیـشوپ و  رتعّونتم  ندروخ ، رت ، عّونتم  ندروخ ، رتشیب  ندرک ،
عفر ادـخ و  ياضر  بجوم  هک  ییاج  رد  ندـش  فرـصم  زا  دوریم و  ردـه  اههار  نیا  رد  هک  ییاهلوپ  اهتورث و  هچ  دـنوش . قیوشت  نتفر ،
هبطخ نیا  رد  نامزیزع  مدرم  هب  نم  هک  هچنآ  ناضمر  كرابم  هام  زا  یلمع  ياـههزومآ  ( 1 ! ) دنامیم زاب  تسا ، مدرم  زا  یعمج  تالکشم 
ناسنا هک  تسا  نیا  مه  يزاسدوخ  ِمدـق  نیرتمهم  نیلّوا و  تسا . يزاسدوخ  ناضمر ، هاـم  سرد  نیرتگرزب  هک  تسا  نیا  منکیم ، ضرع 

هتشاد اهنآ  ندرک  فرطرب  رد  یعـس  دنیبب و  ّتقد  ینـشور و  اب  ار  دوخ  بویع  دنک ؛ هاگن  يداقتنا  رظن  اب  دوخ  راتفر  قالخا و  هب  دوخ و  هب 
امـش هب  لاعتم  يادخ  ات  دینک  محر  مه  هب  منکیم : ضرع  مدرم  هب  تسام . شود  رب  یفیلکت  نیا  دیآیمرب و  ام  دوخ  هدـهع  زا  نیا  دـشاب .

شوه و یگنرز و  هک  یناسک  دـننکن . زارد  نارگید  حـلاصم  عفانم و  تمـس  هب  يّدـعت  تسد  تسا ، زاب  ناشتـسد  هک  یناـسک  دـنک . محر 
هدافتـسا نارگید  هب  يّدـعت  هار  رد  اهییاناوت  نیا  زا  دـنراد ، یعامتجا  يدرف و  نوگانوگ  ياـه  ییاـناوت  تیلوئـسم و  تردـق و  تاـناکما و 

؛ مینادـب فاصنا  تیاعر  یکین و  ناسحا ، یهارمه ، هب  فّظوم  ار  دوخ  ادـخ ، ناگدـنب  هیقب  لـباقم  رد  مینادـب ؛ ادـخ  هدـنب  ار  دوخ  دـننکن .
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نیا هتبلا  درک . دهاوخ  لزان  ام  رب  ار  دوخ  تاکرب  داد و  دهاوخ  وشتـسش  ار  ام  دیراب ؛ دهاوخ  ام  رـس  رب  ادـخ  لضف  تمحر و  ناراب  هاگنآ 
رد نارگید  زا  شیب  دنراد ، مدرم  نایم  رد  ياهملک  ذوفن  تورث و  ماقم و  تردـق و  نّکمت و  هعماج  رد  هک  یناسک  یلو  تسا ؛ همه  هفیظو 

ربارب رد  میلست  هام  ناضمر  هام  ( 2 . ) دنلوئسم نارگید -  هب  زواجت  زا  دوخ  ياوق  ندرک  دودحم  يزاسدوخ و  راب  نیگنـس -  راب  نیا  لباقم 
ماهدرک و باختنا  تسا ، هام  نیمه  هب  طوبرم  هک  هیداجس ،» هفیحـص   » مراهچ لهچ و  ياعد  زا  هلمج  دنچ  ناضمر ، هام  باب  رد  تسا  ادخ 

هفیحـص اب  ناناوج ، صوصخب  نم ، نازیزع  منکیم  شهاوخ  نآ ، زا  لبق  اـما  منکیم . همجرت  امـش  يارب  ار  هلمج  دـنچ  نیمه  هَّللاءاـشنا ،
نیا رد  مالّـسلا ، ةالّـصلاهیلع و  داّجـس  ماما  دراد . دوجو  زیچ ، همه  ًانطاب  اعد و  ًارهاظ  ِباتک  نیا  رد  زیچ  همه  اریز  دـنریگب ؛ سنُا  هیداّـجس 

، شنتفگ نخـس  اما  دنزیم ، فرح  لاعتم  يادـخ  اب  تسا و  عّرـضت  اعد و  ماقم  رد  هکنیا  اب  هیداجـس ، هفیحـص  ياهاعد  هیقب  لثم  مه  اعد 
هک اجنآ  ات  هیداجـس -  هفیحـص  ياهاعد  ِبلغا  دنکیم . يوریپ  ّتلع ، رب  لولعم  لیلد و  رب  بلطم  بیترت  یلالدتـسا و  لاور  کی  زا  ُّهنأک 
اب هتسشن و  یعمتسم  لباقم  رد  رفن ، کی  هک  تسا  نیا  لثم  تسا . هدش  هدیچ  ّبترم و  زیچ  همه  دراد . ار  تلاح  نیمه  ماهدرک -  ریـس  هدنب 

. دراد ار  تلاح  نیمه  تسا ، هدمآ  هیداّجس  هفیحـص  رد  هک  مه  هناقـشاع  ياههلان  نامه  دنزیم . فرح  یقطنم  یلالدتـسا و  تروص  هب  وا 
( هیداجس هفیحص  ياعد 44  « ) هلها نم  انلعج  يّذلا  هَّللدـمحلا  : » دـیامرفیم هراشا  دروم  ياعد  لّوا  رد  ماما  تسا . روط  نیمه  زین  اجنیا  رد 
هب هک  تسا ، هدرک  زاب  ام  لباقم  رد  ییاههار  وا  مینکیم . رکـش  دـمح و  ار  وا  و  میتسین ، لفاغ  یهلا  معن  زا  ام  داد ». رارق  دـمح  لها  ار  اـم  »

: هلمج نیا  هب  دـسریم  دـعب  تسا . هتـشاداو  نتفر  هب  اـههار  نیا  رد  ار  اـم  هدوـمرف و  نّیعم  ییاـههار  تاـیاغ و  نینچمه ، میـسرب . شدـمح 
هب لامک و  هب  وا ؛ هب  ار  ام  هک  ییاههار  نیا  زا  یکی  هک  ار  يادخ  دـمح  « ؛» ناضمر رهـش  هرهـش  لبّـسلا  کلت  نم  لعج  يذـلا  هَّللدـمحلاو  »

ار ادخ  رهـش  شدوخ .» رهـش   » ینعی هرهَـش ؛»  » هب دنکیم  ریبعت  ماما  تسا ». ناضمر  هام  نیمه  دناسریم ، تمظع  ندعم  هب  تبـسن  تریـصب 
زا یشخب  دوجو ، همه  کلام  هک  یتقو  تسادخ ؛ لام  ادخ و  هام  اههام  همه  مینک  رکف  رگا  تسانعمرپ . یلیخ  داد . رارق  اههار  نیا  زا  یکی 
زا یکی  دراد . ياهژیو  تیانع  هّجوت و  شخب ، نیا  هب  تبسن  دوشیم  مولعم  دهدیم ، صاخ  تبسن  دوخ  هب  ار  نآ  دنکیم و  نّیعم  ار  دوجو 

رهـش ناضمر ، رهـش  . » تسا یفاک  ناضمر ، هام  تلیـضف  رد  تبـسن ، نیا  ِدوخ  ادـخ . هام  ادـخ ، رهـش  تسا ؛ هَّللارهـش »  » نیمه اهـشخب ، نیا 
نآ رد  هک  ارچ  تسا ؛ سفن  بیذـهت  يارب  دـمآ  راـک  رایـسب  ياـهرازبا  زا  یکی  نآ ، هزور  هک  یهاـم  هزور ؛ هاـم  مالـسالارهش ». مایـصلا و 
ادخ لباقم  رد  « ؛» هَّللا يدل  هجولا  مالسا   » رهـش ینعی  مالـسا ، رهـش  تسا . هتفهن  ندرک  هزرابم  اهاهتـشا  اهـسوه و  اب  ندیـشک و  یگنـسرگ 

ییاهتشا سوه و  تمس  هب  ار  وا  زیارغ ، مامت  تسا و  هنشت  تسا ، هنسرگ  دریگیم ، هزور  یتقو  تسا و  ناوج  یناسنا  بوخ ؛ ندوب ». میلست 
. تسا راگدرورپ  لباقم  رد  میلـست  نیا ، و  راگدرورپ . رما  يارجا  يارب  هچ !؟ يارب  دتـسیایم . زیارغ  نیا  همه  لباقم  رد  وا ، یلو  دناوخیم .

روط هب  ناضمر  هام  ياهزور  رد  هک  تسین  میلست  ادخ  لباقم  رد  همه  نیا  يّداع ، روط  هب  ناملـسم ، کی  لاس ، ياهزور  زا  يزور  چیه  رد 
رهـش و  : » دـیامرفیم اعد  همادا  رد  ماما ، تسا  ندـش  صلاخ  هام  ناضمر  هام  تسا . میلـست  رهـش  مالـسا » رهـش  ، » سپ تسا . میلـست  يداـع 
یکی تسیچ ؟ لماوع  نآ  دـنکیم . رهاط  كاپ و  ار  اـم  حور  هک  دراد  دوجو  یلماوع  هاـم ، نیا  رد  تسا ». هدـننک  هزیکاـپ  ِرهـش  « ؛» روهّطلا

تفایـض ياههدـئام  زا  تسا  ياهرهاط  هّبیط و  قازرا  اـهاعد ، همه  نیا  تسا . عّرـضت  اـعد و  یکی  تسا و  نآرق  توـالت  یکی  تسا ؛ هزور 
نیا رد  ادـخ  هک  تسا  نیا  ماـما  مـالک  نومـضم  تسا . هتـشاذگ  مدرم  لـباقم  دوخ ، ههاـم  کـی  تفایـض  نیا  رد  لاـعتم  يادـخ  هک  یهلا 

؟ هچ ینعی  صیحمت » . » تسا صیحمت  هام  هام ، نیا  صیحمّتلا ؛» رهـش  و  : » دـیامرفیم دـعب  دـنکیم .... . ییاریذـپ  امـش  زا  هزور  اب  تفایض ،
هاگن تسرد  رگا  تسا و  ندـش  صلاخ  هام  هاـم ، نیا  میوش .... . صلاـخ  باـن و  هاـم ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ندرک . صلاـخ  ینعی 

میناوتیم سفن ، اب  ندرک  هزرابم  هزور و  نیمه  اب  ام  تسا . رتناـسآ  ندـش ، صلاـخ  ِرگید  ياـههار  زا  هاـم ، نیا  رد  ندـش  صلاـخ  مینک ،
ياهتلـصخ رطاخ  هب  ای  دـنزیم و  رـس  ام  زا  هک  تسا  یناهانگ  رطاخ  هب  ای  دراد ، دوجو  هک  ییاهیهارمگ  ِبلغا  مینک . صلاـخ  ار  ناـمدوخ 

، لاس ره  رد  ناضمر  هاـم  يّداـم  ياـیند  نازوس  مّنهج  رد  تسا  تشهب  زا  ياهعطق  ناـضمر  ( 3 .) تسا هتفهن  اـم  ِدوجو  رد  هک  تسا  یتـشز 
نیا رـس  رب  ار  نامدوخ  هک  دهدیم  تصرف  ام  هب  دنکیم و  دراو  ار  نآ  ام  يّدام  يایند  نازوس  مّنهج  رد  ادـخ  هک  تسا  تشهب  زا  ياهعطق 
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ار و لاس  همه  زوریس ، نآ  تکرب  هب  یضعب  دنوشیم . تشهب  دراو  ار  زوریـس  نامه  یـضعب  مینک . تشهب  دراو  هام ، نیا  رد  یهلا  هرفس 
سک ره  چیه ، هک  ناشدوخ  يارب  الاح  تسا . نارسخ  فّسأت و  هیام  هک  دننکیم  روبع  لفاغ  نآ ، رانک  زا  مه  یضعب  ار . رمع  همه  یـضعب 

هک دراد  قح  دـنکن ، هدافتـسا  یتمظع  اب  هرفـس  نینچ  زا  لـماکت ، جورع و  ِییاـناوت  دادعتـسا و  همه  نیا  اـب  یناـسنا ، دوجوم  نیا  دـنیبب  هک 
دیاش ای  ناضمر -  هام  هزور  فادـها  نیرتگرزب  زا  تسا ........ ردـقلاۀلیل  هام  تسا . هَّللا  تفایـض  هام  تسا . ناضمر  هام  نیا ، دوش . فّسأتم 

دنناوتب رگا  و  ناشدوخ ، مادـکره  دـیاب  مدرم  تسام . تسد  نیا  و  نوقّتت ». مکلعل  . » تساوقت فدـهلا - » مامت  : » تفگ اـنعم  کـی  هب  دوشب 
اهنآ هب  لاعتم  يادخ  دنراد . یگدامآ  ظاعو  ابطخ و  نویناحور و  املع و  نکل  تسین . نیّممعم  صوصخم  نیا ، دـننک . حالـصا  ار  نارگید 

هک ییاهزیچ  هلمج  زا  مینک . هدافتـسا  نآ  زا  دـیاب  ام  و  تسا ؛ هداد  ار  سابل  نیا  یعامتجا و  تیعقوم  نیا  نهذ ، نیا  ناکما ، نیا  ناـیب ، نیا 
نذاب اهیف  حورلا  ۀکئلملالّزنت و  رهش ، فلا  نم  ریخ  ردقلا  ۀلیل   » هک تسا  لاعتم  يادخ  حیرص  ترابع  نیا  تسا ، يداع  ناضمر  هام  نیا  رد 

ّبر نم  ًالوق  ٌمالس   » نامه تسا . یهلا  مالـس  رهظم  حبـص ، ات  بش  کی  ( 3  – 5 ردـق : .« ) رجفلا علطم  یتح  یه  ٌمالـس  رما ، لک  نم  مهبر 
راـیتخا رد  نیا ، تسادـخ . صلاـخ  ناگدـنب  صوصخم  تسا . تشهب  لـها  صوـصخم  تسا . نینمؤـم  صوـصخم  هک  ( 58 سی : « ) مـیحر

؛ تسا روما  همه  حالـصا  دیلک  نیا ، منک . ضرع  ناضمر  هام  باب  رد  مهاوخیم  نم  هک  تسا  ياهملک  نآ  نیا ، مینک . هدافتـسا  هک  تسام 
يارب یبوخ  رایـسب  هنیمز  ناضمر  هام  ( 4 . ) نید دجـسم و  زا  دـش : عورـش  اجنیا  زا  بالقنا  لصا  هکنیا  امک  دوشیم . عورـش  اجنیا  زا  و 

میدرکراـک و ناـمدوخ  يور  رگاهک  میتسه  ماـخ  يهداـم  ناـمهام  تسا . يزاـسدوخ  يارب  یبوخ  تصرف  ناـضمر  هاـم  تسا  يزاـسدوخ 
لاح هب  ياو  تسا . نیمه  تایح  ِفده  میاهداد . ماجناار  یگدنز  رد  مزال  راک  نآ  مینک ، لیدبترترب  ياهلکش  هبار  ماخ  هدام  نیا  میتسناوت 

تاعیاض و اهیگدیـسوپ و  هفاضا  هب  دـندش ، ایند  دراو  هک  روطناـمه  دـننکن و  يراـک  لـمع  ملع و  ظاـحل  زا  ناـشدوخ  يور  هک  یناـسک 
؛ دـنک راک  شدوخ  يور  مئاد  روطهب  دـیاب  نمؤم  دـنورب . ایند  نیا  زا  دـیآ ، یم  شیپ  ناسنا  يارب  یگدـنز  لوط  رد  هک  اـهداسف  اـهیبارخ و 

دوخ بقارم  یـسک  رگا  تسین . يداـیز  مه  دوشیم ، مه  هن . دوشیمن ؛ اـی  تسا  يداـیز  مئاد » روطهب   » دـینک لاـیخ  هکنیا  هن  مئاد . روـطهب 
، نیا دوشیم . ّقفوم  دیامیپب ، ّتیدـج  اب  ار  ادـخ  هار  دـهدن و  ماجنا  تسا  فالخ  هک  ار  ییاهراک  عونمم و  ياهراک  دـشاب  بظاوم  دـشاب ؛

زامن تقو  جـنپ  هناـگجنپ -  زاـمن  نیا  تسا . مئاد  روطهب  ِيزاـسدوخ  نیمه  اـب  بساـنتم  مالـسا ، هماـنرب  تسا و  یمئاد  يزاـسدوخ  ناـمه 
دیمحت و حیبست و  ار  لاعتم  يادـخ  نداتفا و  كاخ  هب  ندرک ؛ عوکر  ندرک ؛ رارکت  ار  نیعتـسنكاّیاودبعنكاّیا » « ؛ نتفگ رکذ  ندـناوخ - 
. میراتفرگ همه  تسا و  دایز  اهیراتفرگ  اهتنم  دشاب . يزاسدوخ  لوغـشم  مئاد  روطهب  ناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  تسیچ ؟ يارب  ندرک  لیلهت 
، نامدوخ هب  ام  هک  دوش  یم  عنام  اهیراتفرگ  عاونا  و  دالوا ، لها و  يراتفرگ  یـصخش ؛ روما  يراتفرگ  شاعم ؛ يراتفرگ  یگدنز ؛ يراتفرگ 

تسد زا  ار  هام  نیا  تسا . یمنتغم  تصرف  تسا ، هداد  رارق  لاعتم  يادخ  هک  ار  ناضمر  هام  کی  اذل  میـسرب . تسا ، هتـسیاش  هک  نانچ  نآ 
منتغم ار  ناضمر  هام  ًّـالقا  میـشاب ، ناـمدوخ  زاـسوتخاس  تبقارم و  لاـح  رد  مئاد  روطهب  میناوت  یمن  رگا  هک  تسا  نیا  مدوصقم  دـیهدن .

زا یکی  نیا ، دـیریگیم . امـش  هک  تسا  ياهزور  نیمه  طیارـش ، نیرتگرزب  زا  یکی  تسا . هداـمآ  ناـضمر  هاـم  رد  مه  طیارـش  میرامـشب .
ندرک بجاو  اب  دروایب . بسانم  ناسنا ، يارب  ار  يزیچ  لاعتم  يادـخ  هکنیا  ینعی  قیفوت  هچ ؟ ینعی  قیفوت  تسا . یهلا  تاقیفوت  نیرتگرزب 
تمعن هزور ، میـسرب . ناـمدوخ  هب  هاـم  نیا  رد  يردـق  هک  تسا  هدروآ  دوـجوهب  امـش  نم و  يارب  ار  یبساـنم  هـنیمز  لاـعتم  يادـخ  هزور ،

، دـیراد تسود  ار  هچره  دراد : دوجو  فلتخم  تاهج  زا  زور ، يانثا  رد  يدودـح  ات  سفن ، اب  هزراـبم  تسا و  یلاـخ  مکـش  تسا . یگرزب 
اب هزرابم  کی  نیا ، دینکیم . عونمم  تعاس  دـنچ  تدـم  هب  ناتدوخ  يارب  ار  یناسفن  تایهتـشم  زا  يرایـسب  دـیماشآیمن و  دـیروخیمن و 

یبوخ رایـسب  هنیمز  ناضمر  هام  دراد . رارق  اهیزاسدوخ  کین و  ياهراک  مامت  سأر  رد  اوه ، اـب  هزراـبم  و  تساوه ، اـب  هزراـبم  تسا ؛ سفن 
هکنیارب هوـالع  مینک . ادـیپ  يزاـسدوخ  يارب  ار  یناـکما  نینچ  هاـم ، نیا  رد  هک  هداد  امـش  نم و  هب  ار  تصرف  نیا  لاـعتم  يادـخ  تسا و 

رایسب تاعاس  تسا ، هداد  رارق  هنوگنیا  ار  تاعاس  تاظحل و  نیا  یعیبط  ظاحل  زا  لاعتم ، يادخ  تسا و  تکرب  اب  رایـسب  هام  نیا  تاعاس 
هک یکچوک  محر  هلص  کی  و  امش ، نداد  هقدص  رصتخم  امش ؛ هَّللا » ناحبس   » رکذ هملک  کی  امـش ؛ زامن  تعکر  کی  تسه . مه  یمنتغم 
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. تسا یبوخ  رایـسب  تصرف  نیا ، دراد . دوشیم ، ماجنا  ناضمر  هام  ریغ  رد  یتقو  روما ، نیمه  زا  رتشیب  ربارب  دنچ  یتّیزم  دینکب ، هام  نیا  رد 
هیـصوت نیا  هک  دیـسر  منهذ  هب  نم  دیرامـشب  منتغم  ار  ناضمر  هام  ياهتـصرف  دـسرب . شدوخ  هب  هام  نیا  رد  ناـسنا  هک  تسا  یبوخ  هنیمز 
ناضمر هام  تسا . شزرا  اـب  رایـسب  تسا ، هدـش  دراو  بش  زور و  ياـهزامن  يارب  هک  یتعکر  راهچویـس  لـفاون  نیا  هک  منک  ضرع  مهار 

زامن زا  رتهب  هزور ، ناهد  اب  راک  مادـک  دراد ؟ یعنام  هچ  دوشیم ، هک  ناضمر  هام  یلو  میتسین . لـفاون  لـها  ًاـبلاغ  اـم  تسا . یبوخ  تصرف 
رـصع زامن  تعکر  راهچ  یتعکر . ود  راهچ  دراد ؛ هلفان  تعکر  تشه  تعکر ، راهچ  نیا  زا  لبق  تسا ، رهظ  زامن  تعکر  راـهچ  ندـناوخ ؟
رتمهم اهنیا  زا  هک  ار  برغم  لفاون  نینچمه  دیناوخب . ار  لفاون  نیا  تسا . رـصع  زامن  هلفان  تعکر  تشه  تعکر ، راهچ  نیا  زا  لبق  تسا و 

، لاـس یلوـمعم  ماـیا  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  تسا . تعکر  ود  هک  حبـص  هلفاـن  نینچمه  تسا . تعکر  هدزاـی  هک  بش  لـفاون  زین  و  تسا ؛
نیا دنوش . یم  رادـیب  یعیبط  يرهق و  روط  هب  اهبـش ، نیا  رد  یلو  دـنوش . رادـیب  بش  زامن  يارب  حبـص  ناذا  زا  شیپ  تسا  لکـشم  ناشیارب 

هام رد  یبیجع  تاکرب  دیرامـشب . منتغم  ار  ناـضمر  هاـم  ياهتـصرف  هَّللاءاـشنا  مینکن ؟ هدافتـسا  قیفوت  نیا  زا  ارچ  تسا . یهلا  قیفوت  کـی 
اعد و نآرق و  هب  عجار  هام  نیا  رد  هک  یفراعم  دـشابیم . ینوگانوگ  داعبا  ياراد  تسا و  یتکربُرپ  هام  ناـضمر ، هاـم  دراد  دوجو  ناـضمر 

ادیپ ار  قیفوت  نیا  هام  نیا  رد  ناملسم  دوشیم و  حرطم  ایند  ياج  همه  رد  تسا و  نیملسم  نهذ  يارب  ینید  فلتخم  لیاسم  زامن و  رکذ و 
تاکرب دهدیمن . تسد  یقیفوت  نینچ  يرگید  هام  چیه  رد  لومعم  روط  هب  ًاداقتعا -  هچ  ًالمع و  هچ  دزادرپب -  لیاسم  نیا  هب  هک  دـنکیم 
ياهاعد هام  هاـم ، نیا  هک  مدـید  مدرکیم ، لـمأت  تسا ، هاـم  نیا  اـب  بساـنم  هک  یلیاـسم  تسرهف  رد  نم  دراد . دوجو  هاـم  نیا  رد  یبیجع 

هک مه  نآرق  ندرک  رارکت  نآرق ، ندرک  ظـفح  ینآرق ، فراـعم  اـب  ییانـشآ  نآرق ، اـب  سنا  تسا ... . نوگاـنوگ  نیماـضم  اـب  نوگاـنوگ ،
هام تاکرب  زا  یکی  نینمؤملاریما ، یگدـنز  هب  هجوت  تسا . روطنیمه  مه  دراوم  ریاس  تسا . میظع  ییاـیرد  هناگادـج و  ییهلوقم  شدوخ 

، نیقتملایلوــم نینمؤـــملاریما و  یگدـــنز  هــب  هجوـــت  تــسا ، هاـــم  نــیا  تاـــکرب  زا  ًاـــتقیقح  هــک  یتاـــعوضوم  زا  یکی  ناـــضمر 
میهافم میوشب و  قیقد  نینمؤملاریما  یگدنز  هب  هک  مینکیمن  ادیپ  قیفوت  ردقنیا  تقوچیه  ام  تسا . مالّسلاوةالّصلاهیلع ) ) بلاطیبانبیلع

 - یمالـسا روشک  نالوئـسم  صوصخب  ناگدنیوگ و  هن  یلومعم ، مدرم  هن  میهدب . رارق  هعلاطم  دروم  ار  یگدنز  نیا  میظع  داعبا  فلتخم و 
ره سک  ره  دنروآیم . تسد  هب  رتمک  رگید  ياههام  رد  ار  تصرف  نیا  دنراد -  جایتحا  تخانـش  هعلاطم و  نیا  هب  همه  زا  شیب  زورما  هک 

ناضمر هام  ( 5 .) دوشب انـشآ  نآ  ياه  يراکهزیر  داعبا و  نینمؤملاریما و  یگدـنز  اب  هک  دراد  جایتحا  نییاپ -  اـت  ـالاب  زا  دراد -  یتیلوئـسم 
وا هار  زا  ادخ و  زا  تلفغ  تابجوم  لماوع و  عاونا  نایم  رد  هک  رشب ـ  هک  تسا  نیا  ناضمر  هام  باب  رد  یساسا  هلئسم  تسا  جورع  تصرف 
هک ار ـ  حور  دناوتب  نآ  رد  هک  دنک  ادیپ  یتصرف  دناشکیم ـ  طوقس  لزنت و  نییاپ و  تمسهب  ار  وا  نوگانوگ  ياههزیگنا  هدش و  هرـصاحم 

یهلا قالخا  هب  دـیوج و  برقت  ادـخ  هب  دـهد و  قوس  التعا  جورع و  تمـس  هب  دراد ـ  لیامت  التعا  جورع و  هب  رـشب ، نطاـب  ناـسنا و  حور 
هناگجنپ ياـهزامن  نیمه  ًـالثم  تسه  مه  يرگید  ياهتـصرف  ناـضمر  هاـم  زا  ریغ  هتبلا  تسا  یتصرف  نینچ  ناـضمر  هاـم  دـنک . ادـیپ  قلخت 

اهتلفغ و اهیگدیـسوپ و  اـهراگنز و  مییاـمن و  حالـصا  ار  ناـمدوخ  مینک  جورع  اـهنآ ، زا  يهدافتـسا  اـب  میناوتیم  اـم  هک  تسا  ییاهتـصرف 
دیاهدرک و ناحتما  اتدـعاق  هک  دـیاهدرکن ـ  ناحتما  رگا  امـش  تسا  یبوخ  رایـسب  تصرف  زامن ، مینک  رود  نامدوخ  زا  ار  يونعم  ياهیرامیب 

رـس امـش  زا  هک  يراک  ناتدوخ و  هجوتم  رگا  زامن ، لاح  رد  هک  دینکب  هجوت  دینک . ناحتما  دشاب ـ  روطنیمه  امـش ، یمیاد  لمع  هللاءاشنا 
، زامن لاح  رد  دـینک  هجوت  هک  تسا  نیمه  شطرـش  دوب . دـهاوخ  توافتم  امـش  زامن  زا  لبق  اب  امـش ، زامن  زا  دـعب  اـعطق  دیـشاب ، دـنزیم ،

هنیمز کی  هک  تسا  ناضمر  هام  هزور  تسا  یناسآ  رایـسب  راک  دـیمهفب ؛ ار  زامن  راکذا  هک  تسا  نیا  شرتهب  دـیتسه . يراـک  هچ  لوغـشم 
هک یتارابع  عومجم  میمهفب  ار  یبرع  تارابع  میناوتیمن  مینابزیـسراف و  اـم  هک  مییوگب  دـیابن  تسا  رادهزور  يارب  تینارون  تیناـحور و 

تـسا ناسآ  یلیخ  درادـن ؛ راک  مه  تعاس  کـی  طـسوتم ، ياـهمدآ  يارب  نآ  نتفرگ  داـی  رخآ ـ  هب  اـت  لوا  زا  دوشیم ـ  هدـناوخ  زاـمن  رد 
اهنآ رد  تسیچ و  تاملک  نیا  نومـضم  هک  دیمهفب  دـینک و  هجوت  یناعم  هب  رگا  دـناهدرک . همجرت  ار  اهنیا  هک  هدـش  هتـشون  مه  ییاهباتک 

رد یتقو  دینزیم ؛ فرح  ادخ  اب  هک  دینادب  دیاهدجـس ، لاح  رد  یتقو  لقادح  دشن ، نکمم  مه  رادقم  نیا  رگا  تسا  رتهب  هتبلا  دینک ، ربدـت 
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. دینزیم فرح  یسک  هچ  اب  هک  دینادب  دیتسه ، رکذ  تئارق و  لاح  رد  یتقو  دینکیم ؛ میظعت  ار  ملاع  راگدرورپ  هک  دینادب  دیعوکر ، لاح 
امـش يارب  زامن  نیا  " ربکا ـ  هللارکذـل  " و  هک ددرگ ـ  نیمأت  زامن  رد  ادـخ  دای  دوشب و  لصاح  هجوت  نیا  رگا  تسا  مهم  هجوت  نیمه  سفن 

يرتشیب تینارون  تفاطل و  افص و  ناتدوخ  نطاب  رد  امـش  هک  تسا  نیمه  جورع  داد . دهاوخ  جورع  ار  امـش  دوب و  دهاوخ  نمؤملاجارعم  "

کی ناضمر  هام  نکیل  دنتـسه ; ام  يارب  ییاهتـصرف  تادابع  عاونا  تسا  روطنیمه  مه  یلام  تاداـبع  دـینکیم . ساـسحا  زاـمن  زا  دـعب  ار 
هک یلفاون  هناگجنپ و  فظوم  ياهزامن  زا  ریغ  موادـم  روطهب  زور  هن  تسیب و  ای  زور  یـس  نیا  رد  تسا  لاـس  نارود  رد  ییانثتـسا  تصرف 

نیا دشخبیم . یفعاضم  تینارون  ار  ناسنا  ناشندناوخ  اهاعد و  نآ  هب  هجوت  هک  تسه  ییاهاعد  دـناوخب ، ار  اهنآ  دـناوتیم  ناسنا  هشیمه 
ار ییاهفرح  هچ  هک  دناهدرک  نیعم  دـناهداد . دای  ام  هب  ار  ادـخ  اب  ندرک  تاجانم  ندز و  فرح  تیفیک  دناهتـشاذگ . ام  رایتخا  رد  ار  اهاعد 

شدوخ تسناوتیمن  مدآ  دوبن ، اـهنیا  رگا  هک  تسه  مالـسلامهیلع  همئا  زا  هروثأـم  يهیعدا  تـالمج  نیا  زا  یـضعب  دز . ادـخ  اـب  دوـشیم 
سفن نیمه  اهنیا ، رب  يهوـالع  درک . ساـمتلا  تساوخ و  ادـخ  زا  روطنیا  دز و  فرح  ناـبز  نیا  اـب  ادـخ  اـب  دوشیم  هک  دـهدب  صیخـشت 
هداـمآ یهلا  تاـضویف  بسک  يارب  ار  وا  دـشابیم و  رادهزور  يارب  تیناروـن  تیناـحور و  يهـنیمز  کـی  هـک  تـسا  ناـضمر  هاـم  يهزور 
هجوت اهنیا  هب  امـش  رگا  هک  تسا  شیاهاعد  اب  هزور و  اب  یگـشیمه و  يهررقم  فیاظو  اب  زامن و  اب  ناـضمر  هاـم  يهعومجم  نیا  دـنکیم .
تاجن یبایزاب و  يزاسزاب و  يهرود  کی  تسا ـ  نآرق  راهب  ناضمر  هام  دـناهتفگ  هک  دـییامن ـ  هفاضا  نآ  هب  مه  ار  نآرق  توـالت  دـینک و 

نیا هیـضق  لصا  ناضمر  كرابم  هام  رد  هللایلا  ریـس  تسا  یمنتغم  یلیخ  يهرود  دوب ؛ دـهاوخ  اهنیا  لاثما  اهداسف و  اهیگدیـسوپ و  زا  دوخ 
ماما تمدـخ  ناضمر  هام  نایاپ  زا  سپ  هک  یهاگ  مدرک  ضرع  دوشیم . مینکب و  ار  هللایلا  ریـس  نیا  ناـضمر  هاـم  رد  میناوتب  اـم  هک  تسا 

تسد و تکرح  هراـشا و  هاـگن و  ندز و  فرح  دـناهدش و  رتیناروـن  ناـشیا  هک  دوـب  سوـسحم  مـیارب  مدیـسریم  هیلعیلاـعت  هللاناوـضر 
وا و هب  ردـقنآ  تسا  يروطنیا  الاو ، نمؤم و  ناسنا  کی  يارب  ناضمر  هام  يهرود  تسا  هدرک  قرف  ناضمر  هام  زا  لبق  اـب  ناـشرظنراهظا 

رتینارون هک  دمهفیم  شندزفرح  زا  دـنکیم و  سح  وا  يروضح  يهدـهاشم  رد  ار  نیا  ناسنا  هک  دـشخبیم  تینارون  شنطاب  بلقهب و 
منکیم ضرع  نامدوخ  یلمع  یگدنز  رد  ار  هتکن  کی  مینک  هدافتـسا  یلیخ  تصرف  نیا  زا  دیاب  ام  دنروطنیمه . ادخ  ناگدنب  تسا  هدش 

تـسا نیا  هتکن  نآ  دشاب . رتشیب  رتهب و  كرحت  يارب  ییهلیـسو  نارهاوخ  ناردارب و  امـش  يهمه  يارب  نم و  دوخ  يارب  هللاءاشنا  دیاش  هک 
لـصا تسا  عرف  روما ، يهیقب  اعد و  تالـسوت و  لفاون و  تابحتـسم و  ماجنا  تسا  ناهانگ  كرت  هیـضق  لـصا  ادـخ ، هب  یکیدزن  يارب  هک 

ای نیرتمهم ـ  يراگزیهرپ  اوقت و  دـبلطیم . ار  اوقت  نامه  نیا  دوشب . عناـم  دوخ ، زا  فـالخ  هاـنگ و  رودـص  زا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هیـضق 
هک دراذـگیمن  هانگ  دوشیم . ناسنا  هانگ  زا  عنام  هک  تسا  نیمه  دـشاب . هتـشاد  دـیاب  ناـسنا  دوجو  هک  تسا  يرهظم  نیرتیلوا ـ  مییوگب 

مینک ادیپ  هجوت  اعد و  لاح  ام  هک  دراذگیمن  هانگ  دنک . هدافتسا  نآ  زا  دناسرب و  یهلا  ترفغم  میظع  يایرد  يهبل  هب  ار  دوخ  یتح  ناسنا 
 .... تسا هیضق  لوا  طرش  نیا  میریگب  هلصاف  هانگ  زا  مینکب  شـشوک  میتفیب  نامدوخ  يزاسزاب  يرگنزاب و  رکف  هب  ام  هک  دراذگیمن  هانگ 
یهلا يونعم  تاضافا  ترفغم و  تمحر و  زا  هدافتسا  هنیمز  دیاب  دنکیم  هدامآ  ار  یهلا  ترفغم  تمحر و  زا  هدافتـسا  هنیمز  ناهانگ  كرت 
رفغا مهللا  : " دیامرفیم مالـسلاو  هالـصلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  دینیبیم  لیمک  ياعد  رد  امـش  اذل  تسا  هانگ  كرت  اب  نآ  درک و  هدامآ  ار 

اعد تباجا  زا  عنام  ناهانگ  زرمایب . ار  اهنآ  درک ، دهاوخ  سبح  ارم  ياعد  هک  یناهانگ  نآ  ایادخ ! ینعی  " ءاعدلا . سبحت  یتلا  بونذلا  یل 
! ایادخ کتعاط :  موزل  نم  یل  عناملا  یبنذ  نیب  ینیب و  قرف  : " دـیناوخیم هزمحوبا  فیرـش  ياعد  رد  اهرحـس ، اهبـش و  نیمه  رد  دوشیم .

منک کیدزن  وت  هب  ار  مدوخ  مناوتن  هک  ددرگیم  ثعاب  دوشیم و  مفیاظو  ماجنا  زا  عنام  هک  یهانگ  نآ  زادـنیب ; هلـصاف  مهانگ  نم و  نایم 
. دنکیمن دولآهانگ  ياضف  ار ، اضف  هک  تسا  نیا  رد  یمالسا  تموکح  ماظن و  کی  نسح  نیرتمهم  تسا  هانگ  كرت  يهلئسم  هیـضق  لصا 

فرط هب  ار  ناسنا  زیچ ، همه  تسین و  روسیم  وا  يارب  ییوگ  دنکن ، هانگ  دهاوخب  مه  ناسنا  رگا  تسا  دولآهانگ  اضف  یتوغاط  ياهماظن  رد 
رایعم طقف  هن  هانگ  یمالـسا  ماظن  رد  تسین ...  دولآهاـنگ  اـضف  یمالـسا  ماـظن  رد  تسین  روطنیا  یمالـسا  ماـظن  رد  دـهدیم . قوس  هاـنگ 

نیا رد  مینک  یعس  دیاب  هک  تسا  هانگ  زا  بانتجا  هیضق  لصا  نیاربانب  تسا  لزنت  رایعم  شزرا و  دض  تفرشیپ و  دض  هکلب  تسین  تفرشیپ 
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جورع يارب  هار  تقونآ  دش ، رود  ام  زا  هانگ  رگا  مینک  رود  نامدوخ  زا  ار  هانگ  تضایر  سفن و  ثیدح  نیرمت و  اب  هللاءاشنا  ناضمر  هام 
ار ناسنا  يارب  هدشنیعم  ناریط  نآ  یهلا و  يونعم و  ریـس  نآ  تسناوت  دهاوخ  ناسنا  دـش و  دـهاوخ  نکمم  اهنامـسآ  توکلم  رد  زاورپ  و 

تیمها ( 6  ) تسا هانگ  زا  ندش  رود  يارب  یبوخ  تصرف  ناضمر  هام  نیا  تسین  نکمم  يزیچ  نینچ  هانگ  راب  ینیگنـس  اب  اما  دهدب ; ماجنا 
یهلا فیرـشت  کی  تقیقح  رد  مینکیم ، دای  یهلا  فیلکت  ناونعهب  نآ  زا  هک  هزور  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  نآ  یلمع  دروآ  هر  هزور و 

. دراد مه  ییاهیتخس  هتبلا  دنریگب ؛ هزور  دنوشیم  ّقفوم  هک  تسا  یناسک  يارب  تمیقيذ  رایسب  تصرف  کی  تسادخ ؛ تمعن  کی  تسا ؛
لّمحت رد  هک  یتخـس  رادقم  نیا  دـسریمن . ییاج  هب  اهیتخـس  لّمحت  نودـب  رـشب  تسین . یلاخ  یتخـس  زا  دـیفم ، كرابم و  ياهراک  همه 

دنکیم و فرـصم  ناسنا  هک  تسا  یکدنا  هیامرـس  مک و  ِزیچ  دوشیم ، ناسنا  دـیاع  هزور  زا  هک  هچنآ  لباقم  رد  دراد ، دوجو  يریگهزور 
نیا دـماشاین . دروـخن و  ناـسنا  هک  تسین  نیا  طـقف  هزور  دـماشاین  دروـخن و  ناـسنا  هک  تسین  نـیا  طـقف  هزور  دربیم . ار  يرایـسب  دوـس 

هدزناپ تعاس ، هدزاود  راک ، هب  لاغتـشا  ای  يراتفرگ و  رطاخ  هب  زور  کی  امـش  رگا  ّالاو  دـشاب ، ّتین  يور  زا  دـیاب  ندـیماشاین ، ندروخن و 
نّمم انلعجا   - » دـیداد ماجنا  ّتین  اب  یتقو  ار  كاسما  نیمه  اما  داد . دـنهاوخن  امـش  هب  یباوث  چـیه  دـیروخب ، يزیچ  دـینکن  تصرف  تعاس 

ار ناتحور  دشخبیم و  شزرا  امـش  هب  هک  دوشیم  یناشخرد  رهوگ  نامه  نیا  دهد -  ماجنا  لمع  نآ ، لابند  هب  دـنک و  ّتین  لمعف ؛» يون 
يارب نداد  تهج  ار ، نیرمت  كاـسما و  نیا  ار ، تکرح  نیا  ، ار لـمع  نیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  ّتین  تسا . ّتین  هزور ، طرـش  دـنکیم . یتـمیق 

دیناوخیم كرابم  هام  لّوا  بش  ياعد  رد  اذل  . دشخبیم شزرا  يراک  ره  هب  هک  تسا  نیا  یهلا . روتسد  ماجنا  رطاخ  هب  ادخ ، هار  رد  ادخ ،
یتبغریب و تلاـسک ، ص 1376 .) ج 1 ، ۀنـسحلا ، لامعاب  لاـبقالا  « ) لـسکف یقـش  نمم  اـنلعجت  ـالو  لـمعف  يون  نمم  اـنلعجا  مهّللا  : » هک

مادـقا رهاـظ  هب  هک  نیا  اـب  تساـهراک . نیرتهب  زا  یکی  هزور ، تسا . تواقـش  يّداـم -  راـک  هچ  يونعم و  راـک  هچ  راـک  يارب  یطاـشنیب 
هنحـص دراو  هک  یماگنه  زا  اذل  دیراد ؛ ار  راک  نیا  ّتین  امـش  نوچ  تسا . تبثم  راک  تسا ، لمع  تسا ، مادـقا  نطاب  رد  اما  تسا ؛ ندرکن 

، دیباوخب مه  رگا  دیتدابع . لاح  رد  ّتین ، نیا  رطاخ  هب  مئاد  روط  هب  زور  رخآ  ات  رجف -  عولط  هظحل  زا  دعب  زا  ینعی  دیوشیم -  يرادهزور 
هک تسا  هدـش  لـقن  مالّـسلاو  ةالّـصلاهلآیلع  وهیلع  مرکایّبن  لوق  زا  هک  نیا  دـینکیم . تداـبع  دـیورب ، هار  روطنیمه  دـینکیم . تداـبع 

باوخ تسا ، تدابع  امـش  ندیـشک  سفن  ندیباوخ و  ص 84 ؛) قودـص ، خیـش  یلاما  « ) ةدابع هیف  مکمون  حـیبست و  هیف  مکـسافنا  : » دومرف
چیه دیـشاب ، هک  مه  راکیب  امـش  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دوشیم ؟ نتفگ  هَّللاناحبـس »  » روطچ ندیـشک  سفن  دوشیم ؟ تدابع  روطچ 
ةدابع مئاّصلامون  : » دیامرفیم رگید  تیاور  رد  دیتدابع . لاح  رد  هرـسکی  دیاهدش ، يداو  نیا  دراو  ّتین  نیا  اب  نوچ  دینکن ، هک  مه  یمادقا 
هئاعد لّبقتم و  هلمع   » و دییوگیم . هَّللاناحبـس »  » هک تسا  نیا  لثم  دینکیم ، هک  مه  توکـس  ص 75 ؛) لامعالا ، باوث  « ) حیبست هتمـص  و 

تدابع امش  ندیشک  سفن  تسا ، تدابع  امش  توکس  تسا . باجتسم  ناتیاعد  و  لوبقم ، امش  لمع  ص 75 ؛) لامعالا ، باوث  « ) باجتسم
کی رد  ادخ  يارب  ار ، ینامسج  تاّذل  زا  یشخب  زا  ندیشک  تسد  نیا  كاسما و  نیا  امش  نوچ  ارچ ؟ تسا . تدابع  امش  ندیباوخ  تسا ،

تاّیهتـشم اب  ناسنا  هک  ددرگیم  روحم  نیا  درگرب  تادابع ، رگید  تدابع و  نیا  همه  دـینکیم . هبرجت  ناضمر -  هاـم  هزور -  یـس  تّدـم 
ةالّـصلاهیلع قداص  ماما  زا  تیاور  کـی  دـنک .......... هزراـبم  دـننکیم ، هدرب  دـنناشکیم و  یتسپ  هب  ار  ناـسنا  هک  يذـیاذل  اـب  یناـسفن و 

کمد کمحل و  کناسل و  كرصب و  کعمس و  مصیلف  تمص  اذا  دّمحم ! ای  : » دیامرفیم ملـسم » نبدّمحم   » هب باطخ  هک  تسا  مالّـسلاو 
هزور یتقو  هک  دـنیامرفیم  ناشدوخ  کـیدزن  درگاـش  راـی و  نیا  هب  قداـص  ماـما  ص 310 .) ۀعنقملا ، « ) كرـشب كرعـش و  كدـلج و  و 

وت هرـشب  يوم و  تسوپ و  نوخ و  تشوگ و  دریگب ، هزور  وت  ناـبز  دریگب ، هزور  وت  ییاـنیب  دـشاب ، ریگهزور  وـت  ییاونـش  دـیاب  يریگیم ،
یمالـسا هعماج  ناملـسم و  ناردارب  يارب  ینکن ، اوغا  ار  هداس  ياهلد  ینکن ، الب  راـچد  ار  نمؤم  ياـهناسنا  ییوگن ، غورد  دـشاب ؛ رادهزور 

اب ناـضمر  هاـم  رد  هک  یناـسنا  ینک . يرادـتناما  ینکن ، یـشورفمک  ینزن ، تمهت  ینکن ، یلددـب  ینکن ، یهاوخدـب  ینکن ، تسرد  هئطوـت 
همه و  دوخ ، شوگ  دوخ ، مشچ  دوخ ، نابز  دیاب  دریگیم ، هزور  یـسنج  یناسفن و  تاّیهتـشم  ندـیماشآ و  ندروخ و  زا  دوخ ، سفنِفک 
رگید یتیاور  کی  رد  دراگنیب ... . ناهانگ  زا  هدیزگ  يرود  لاعتم و  يادخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  دـنادب و  رادهزور  ار  دوخ  حراوج  اضعا و 
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لقن مالّسلا  ةالّصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ح 5889 .) مکحلاررغ : « ) مثأملا رئاس  نع  سمخلا  ساوحلا  كاسما  سفّنلا  موص  : » دـیامرفیم
ناـهانگ زا  وا  هناـگجنپ  ساوح  همه  هک  تسا  نیا  ناـسنا  سفن  هزور  تسا . مکـش  هزور  مسج و  هزور  زا  ریغ  سفن ، هزور  هک  تسا  هدـش 
ناگدنب اب  لاعتم و  يادخ  اب  دوش . یلاخ  داسف  ّرش و  بابسا  تابجوم و  همه  زا  لد  رّـشلا ؛» بابـسا  عیمج  نم  بلقلا  ّولخ  و  . » دننک كاسما 
بالقنا مظعم  ربهر  تانایب  زا  يزارف  . 1 تشون :  یپ  ( 7 .) تسه يدایز  تایاور  تهج ، نیا  رد  مینک . شغ  ّلغیب و  فاص و  ار  لد  ادـخ ،

/25 رطف دیعس  دیع  زامن  ياههبطخ  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  زا  يزارف  . 2 1381 / 15/9 رطف دیع  زامن  ياههبطخ  رد  یمالسا 
ماقم تانایب  زا  يزارف  . 4 14/11/1373 ناضمر 1415 - موس  هعمج  زامن  ياههبطخ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تاـنایب  زا  يزارف  . 3 1380  / 9

رد ینارنخـس  زا  يزارف  ناضمر 1372/11/17 5 . كرابم  هام  ندیـسرارف  تبـسانم  هب  یمازعا  ناغّلبم  نایناحور و  رادـید  رد  يربهر  مظعم 
مدرم فلتخم  راشقا  اب  رادید  رد  ینارنخس  زا  يزارف  . 6 26/1/1370 ناضمر ) كرابم  هام  مهنوتسیب  زور   ) مدرم فلتخم  راشقا  اب  رادـید 

هعمج 26/9/1378 زامن  ياه  هبطخ  زا  يزارف  ناضمر 18/1/1369 7 . كرابم  هام  مهدزای  زور  )

يربهر مظعم  ماقم  لحار و  ماما  مالک  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

تـضهن نیا  دوشب  لصتم  و  میـسرب ، قیقح  بولطم  هب  ام  هک  مراودـیما  نم  هیلع -  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  مالک  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما 
همه امـش و  همه  ربهر   - 59/3/20 ص 175 . ج 12 ، رون ، هفیحـص  تسه . هیلع -  هللا  مالـس  رـصع -  یلو  تضهن  نآ  یمالـسا و  گرزب 

. میروایب تسد  هب  تسادخ  تیاضر  هک  ار  راوگزب  نآ  تیاضر  هک  مینک  راتفر  يروط  اهامـش  اهام و  دیاب  و  تسا . هللا  هیقب  كرابم  دوجو 
تعیبط نیا  دـنروایب و  فیرـشت  رتدوز  جـع  هللا  هییقب  ترـضح  هللا  ءاـش  نا  هک  مراودـیما  نم   - 59/12/14 ص 49 . ج 14 ، روـن ، هفیحص 
تیؤر راـظتنا  رد  اــم ،   - 61/7/11 ص 49 . رون ج 17 ، هفیحـص  ار ) اـیند   ) ار اـهنیا  دـنک  حالـصا  دوخ  ییاحیـسم  مد  نآ  اـب  رـشب  یعقاو 

ترـضح ًاصوصخ  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تاکرب  هب  دـنوادخ  مراودـیما  نم   - 65/11/16 ص 59 . ج 20 ، رون ، هفیحص  میدیـشروخ .
ماما  66/11/21 ص 179 . ج 20 ، رون ، هفیحـص  دربب . شیپ  ار  شدوخ  راک  تلم  نیا  تسوا ، لام  تکلمم  نیا  هک  هیلع  هللا  مالـس  بحاص 
وگلا کی  تروصب  دـیاب  فیرـش -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   - نامز ماما  یلاعلا -  هلظ  دـم  يربهر  مظعم  ماـقم  مـالک  رد  مالـسلا  هیلع  ناـمز 

دیـشروخ نآ  ندمآ  ات  ام  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  درک ، دهاوخ  نشور  يدیـشروخ  ار  ایند  رگا  تلاسر 67/1/15 -  دیآ . رد  نینمؤم  يارب 
یهلا هدعو  قادصم  فیرش )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما   ) سدقم دوجو  یمالسا 67/1/15 -  يروهمج  مینیشنب . یکیرات  رد  ینارون 

. دـننک هدـنز  دوخ  یگدـنز  رد  انعم  مامت  هب  ار  راـظتنا  حور  دـیاب  مدرم  یمالـسا 69/12/12 -  يروهمج  تسا . تیناـسنا  رب  ادـخ  فطل  و 
تیودهم تقیقح  نییبت  غیلبت و  لمع و  داقتعا و  تهج  رد  دیاب  نانمـشد  شالت  لباقم  هطقن ي  رد  زورما  یمالسا 69/12/12 -  يروهمج 

خ  / یمالسا 72/11/19 يروهمج  مینک . تکرح 

(1) تیالو رظنم  زا  هاپس 

تیعقوم هاگیاج و  میزادرپ : یم  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  هب  عجار  یلاعلا ) هلظدم  ) يربهر مظعم  ماقم  ياههاگدید  هب  هلاقم  نیا  رد 
 ، هاپـس ینعی  تسا ،  ریظن  یب  دـیاش  ریظن و  مک  هدـیدپ  کـی  اـم ، دوـخ  هدـش  هتخانـش  خـیرات  رد  هاپـس  ریظن ...  مک  هدـیدپ  ماـظن  رد  هاـپس 

لیاوا رد  . دوب بالقنا  ياه  نومزآ  نیرتراوشد  هصرع  رد  مه  نآ  بـالقنا  هنحـص  رد  نآ  ياـمن  دـشر و  تدـالو و  هک  ـت  ـسا يدو  ـ جو مـ
بالقنا رتسب  رد  هدمآ  دید  دو پـ ـ جو نیا مـ حیحص  هیذغت  اهتنم  دوب ، يا  هدمآ  ایند  هب  هزات  لفط  کچوک و  زیچ  کی  هاپـس  گنج ،  عورش 

اه ییامن  زجعم  نیلوا  هک  يزور  نآ  ات  درک ، هدـنلاب  يوق و  هی و  شو بـنـ ار خـ وا  بالقنا ،  يراج  داوم  زا  یپرد  یپ  تروص  هب  یمالـسا ، 
قشع دندمآرد ، مظنم  ياه  ناگی  لکش  هب  ـکـل ،  ـش يا بـی  هدو هـ تـ داد . ما  ـجـ نا رد جـبـهـه  نا  ـ ناو ـن جـ یا ـت  ـسد هب  یبالقنا  قیاقح  ار 

هنالقاع یقطنم و  هار  داهج ، يراکادف و  قاشع  دندش . راک  لوغ  ـی مـشـ مزر هد  ـ بز نیناوق  دعاوق و  بوچراچ  رد  راهم ، یب  ياهروش  اه و 
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رـصانع شود  رب  بالقنا  نیا  مدقتعم  هد  بالقنا بـنـ یـساسا  روحم  ( 1 ،) دـندرک ادـیپ  اه  هبرجت  رد  ار  راگدرورپ  رظن  ِروظنم  قفوم و  ِداهج 
يور بالقنا  هک  یناسک  نآ  اما  دوش ، یم  عفتنم  اهنآ  زا  بـالقنا  هک  دنتـس  اـه هـ یلیخ  ریغـال ! دورب و  شیپ  هب  تسناوت  دـهاوخ  یبـالقنا 

صلاخ قداص و  نم و  ؤم  رصانع  دص  رد  دص  اهنآ  دننک ، یم  عافد  نیصح  ِنصح  هعلق و  کی  لثم  بالقنا  زا  دور و  یم  شیپ  اهنآ  شود 
زا هژیو و  ياه  هورگ  درک  هیک  وا تـ هب  ناوت  یم  هک  یـساسا  روحم  نآ  یلـصا و  نکر  نآ  نم ،  ؤم  هعومجم  ـن  یا رد  و  ـنـد ...  بال ـقـ نا ـن  یا

نیا لاقتنا  يز کـنـیـد و بـا  ـ یر ـه  ما ـ نر ـش بـ یار نآ بـ يور  اب تـکـیـه بـر  دینادب و  ردق  ار  نیا  اذـل  دـیتسه و  هاپـس  ناردارب  امـش  اهنآ  هلمج 
کی دهاوخب  هک  يا  هعما  رد هـر جـ بالقنا  یلصا  نکر  ( 2 .) دیشاب نمشد  بظاوم  هاپس  داحآ  کیاکی  هب  هیحور  نیا  هزیگنا و  نیا  رکف و 

دنامب و مکحم  یلـصا  هدعاق  نآ  دـنوش  یم  لزلزتم  نارگید  رگا  ات  تسا  مزال  یلـصا  هدـعاق  کی  دریگب ، ماجنا  يرکف  یقطنم و  تکرح 
رگید طاـقن  رد  هـک  درک  ادـیپ  ناوـت  نمــشد  رگا  ـت کـنـد و  کر ـتـقـیـم حـ ــس یل مـ ـ ــصا رو  نآ مـحـ دـننک  یم  مـگ  ار  هار  نارگید  رگا 

دباتـشب نار  ـگـ ید هب کـمـک  دناوتب  ات  دندنبب  نمـشد  ذوفن  رب  ار  هار  درادب و  هگن  مکحم  ار  دوخ  زیرکاخ  هطقن  نیا  دـنکرپ ، ار  اهزیرکاخ 
. دـنراد دنتـشاد و  هک  يا  هناراکادـف  قیمع و  زیگناروش و  نام  ـ یا نآ  همه  اب  نامگرزب  تلم  هک  میرادـن  رود  رظن  زا  ار  نیا  یتسیاب  ام  و  ... 

مدوخ ینهذ  ریوصت  رد  نم  تساجک ؟  تسیچ و  نیکر  نکر  نآ  ـالاح  دـشاب ، ـتـه  ـشاد ـد  یا شدوخ بـ هعومجم  رد  ار  ینیکر  نکر  کـی 
یلومعم رـصانع  هاپـس و  ناهدنامرف  نارادـساپ و  هاپـس  بلاق  رد  ار  میظع  نکر  نیا  زا  ـل بـخـش عـظـیـمـی  قاد حـ یم کـنـم ،  هاگن  یتقو 

شا يریذپ  لکـشم  جـنر و  یتح  دـیا  ـ ـش شقن  نیا  اما  تسا ،  گنج  نادـیم  رد  شقن  زا  ریغ  تسا ،  يدـیدج  شقن  نیا  منیب ...  یم  هاپس 
اه هرهلد  نآ  اه و  یگنـشت  نآ  اه و  یتخـس  اه و  یباوخ  یب  نآ  مدق و  ياه مـ هاگرارق  یهدنامرف  گنج و  نادیم  رد  یهدـنامرف  زا  رتشیب 

ـه غد ـ غد هللا  دمحب  هک  مشاب ـ  هتشاد  يا  هغدغد  هاپس  رما  رد  رگا  منک و  یم  هاگن  مشچ  نیا  اب  هاپس  هب  مـن  درک . ظفح  دیاب  ار  نیا  دشاب و 
رد یلصا  هدعاق  یلصا و  نکر  ین  مهم یـعـ رایسب  ساسح و  شقن  نیا  تسناوت  دهاوخ  هاپـس  ایآ  هک  تسا  هیحا  ـن نـ یا زا  مراد ـ  مـهـمـی نـ

مادقا و لمع و  هدامآ  تریصب و  ياراد  مکحتـسم و  ـر مـؤ مـن و  ـصا زا عـنـ يا  هعومجم  کی  هن ؟  ای  دنک  افیا  یتسردب  ار  اه  نامیا  ظفح 
یم يا  هعومجم  نینچ  کی  دنک . یم  بذج  دوخ  هب  یلومعم  ياه  مشچ  اه و  لد  هک  هچنآ  هب  يانتعا  یب  رطخ و  ياه  هنحـص  رد  رـضاح 

. دنک افیا  دیاب  دناوت و  یم  ار  شقن  نیا  هاپـس  ودـشاب  هعماج  عومجم  رد  طیارـش  همه  رد  یبالقنا  ِتهج  ءا  هد بـقـ ـمـیـن کـنـنـ ـض دـناوت تـ
کیکفت رصنع  ( 3 .) دهد یم  لیکشت  هاپس  ار  یمظعم  شخب  مدرک  ضرع  هک  روط  نامه  اما  هاپـس ،  هب  منک  رـصحنم  مهاوخ  یمن  نم  هتبلا 

نالا نیمه  دـشابن ، رگا  تسا و  بالقنا  نیا  ياه  ناگرا  زا  یکی  هاپـس  رـضاح ، لاح  رد  هک  متـسه  دـقتعم  بناـج  نیا  بـالقنا ...  ریذـپان 
هک تسا  نیا  مداقتعا  انیع  دن ، ار مـی بـیـ هدنیآ  نم  مشچ  هک  ییاج  ات  مه  هدـنیآ  هب  تبـسن  دوش . یم  ور  هبور  يدـج  ياهرطخ  اب  بالقنا 

ناگرا چیه  اب  هاپـس  درکلمع  ( 4  .) تسا مزال  شدوجو  تسام و  بالقنا  زا  ریذـپان  کیکفت  رـصنع  کی  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپس 
ماما هانپ  رد  یهلا و  ـیـد  یءا زور بـه تـ ـ ما ( 5  .) تسا رتهب  شتیفیک  تیمک و  رتالاب و  یماظن  ياهورین  همه  زا  تسین و  هسیاقم  لـباق  يرگید 

بالقنا و روشک و  ناریا ،  یبالقنا  تّما  هناصلاخ  غیرد و  یب  تیامح  راو و  ـ گرز زیزع و بـ ماما  يربهر  رثا  رد  و  ءادفلا ـ  هل  انحاورا  رصع ـ 
نا مـی ـد و جـهـ نا شیپ  زور  زا  رت  نکش  نمشد  رت و  يوق  تسار  پچ و  نانمشد  ياه  هئطوت  مغر  یلع  زور  ره  هس هـسـتـنـد و  ره  هاپس 

زاین کی  هاگدید  زا  ار  هاپـس  هلءا  ـ ـس مـ ( ... 6  .) تسه هدوب و  زاس  تشونرـس  دـح  هچ  ات  ّتیدوجوم  نیا  ظـفح  رد  هاپـس  مه  ـ ـس ـد کـه  ناد
ناراد ـ ـسا ها پـ ـپـ ـس بالقنا ...  كراـبم  دولوم  ( 7 .) رگید ياـه  ناـگرا  راـنک  رد  یناـگرا  هاگدـید  زا  هن  تسیرگن ،  دـیاب  بـالقنا  یعیبط 

نیا تسا .  يا  هقباس  هد بـی  ـ ید مال پـ ـ ـسا رد  ـ ـص زا  سپ  ناهج  همه  رد  تسا ،  یمالـسا  بالقنا  كرابم  دولوم  هک  ـی  مـال ـ ـسا بـال  ـقـ نا
تردق ـل هـمـه  با رد مـقـ ـی  گدا ـسـتـ یا را  شـعـ ـی :  مال ـ سا بال  ـقـ نا يا  ـ هرا ـعـ ـش يارب  تسا  یمّـسجم  ینیع و  رهظم  تقیقح ،  رد  هدیدپ 

ـت کـه ـسا ور  نیمه  زا  و  نافعـضتسم .  تاجن  يارب  تکرح  راعـش  ریـشمش و  رب  نوخ  هبلغ  راعـش  ادـخ ، هب  لاّکتا  حالـس  اب  گرزب  ياـه 
هد بـنـ ( 8  .) یمالـسا بالقنا  هب  هکنانچ  دنرگن ، یم  یهلا  هدیدپ  نیدب  ترفن ،  راجزنا و  مشچ  اب  ناهج  رـسار  ـ ـس رد  گرز  يا بـ ـه هـ طل سـ

تا شـخـص ـ کر زا بـ بال و  ـقـ نا تا  ـ کر زا بـ هک  بالقنا  اب  هدش  دلوتم  نامزاس  نیا  منیب ،  یم  یکرابم  رایسب  هدنیآ  کی  ار  ها  هد سـپـ ـنـ یآ
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تردق هّحـص و  شرتسگ و  نیا  هب  ای  دمآ ، یمن  دوجو  هب  دـیاش  ها  ـپـ ـس ـد ، ندر لا نـمـی کـ ـبـ ند ار  هلءا  ـ ـس ـن مـ یا ما  ـ ما ـر  گا ـت .  ـسا ما  ـ ما
جیـسب ها و  ـپـ ـس هک  تسا  نیا  نآ  دینکب و  شومارف  دیابن  ار  نیا  هک  تسه  هاپـس  جیـسب و  باب  رد  ـی  ـسا ـ ـسا یـک نـکـتـه  ( 9 .) دیسر یمن 

نادی رد مـ ـتـن  فر زا جـنـگ یـعـنـی  چیه چـیـز غـیـر  هب  هدنمزر  يا  هفرح  يورین  کی  تسین .  ضحم  هدنمزر  يا  هفرح  يورین  کی  طقف 
یم ماجنا  يرتالاب  شزرا  کی  يارب  ار  گنج  جیسب  هاپـس و  دنک ، یم  لم  دعاوق عـ نآ  هب  هک  دراد  يدعاوق  کی  مه  گنج  دشیدنا . یمن 
هاپس ین  یـعـ يا جـنـگ ،  زور بـچـه هـ ـ ما ماظن  هدیزگرب  رشق  ( 10 .) دیبالقنا اب  دازمه  دیتسه ، بالقنا  اب  هدش  دلوتم  شترا  امش  نوچ  دهد .
هدبز ياهورین  اما  دننک ، یم  مه  ار )  ) راک نیا  دنتسین . تسد  هب  فکنیشالک  ای  ژ 3 ))  )) شود و هب  یج ))  یپ  رآ   )) هدنمزر طقف  جیسب  و 

مهف و رد  مه  یماـظن ،  زا  ـ ـس ـت و  خا ـ ـس رد  هـم  ـتـیـک جـنـگـی ،  کا رد تـ هـم  ـی ،  هد ـ نا ـ مزا ـ ـس رد  دـنا هـم  هدـیزگرب  ياـهورین  دـنا ،
رد ار  نا  ـ ـشدو ـی خـ یآرا هک کـ دنا  نم  ؤم  ناوج  رـشق  نیمه  یمالـسا  ماظن  رد  هدیزگرب  هقبط  هدیزگرب ،  هقبط  کی  روشک . لئاسم  كرد 

ناـشن یمالـسا  ماـظن  رد  زاـین  دروـم  ياهــشزرا  عوـمجم  رد  تداـبع و  رد  ـت و  یو رد مـعـنـ ـی و  هد ـ نا ـ مزا ـ ــس رد  مـل و  رد عـ جـنـگ و 
ورین نیا  تسا .  نآ  مّظنم  لکش  رد  مدر  يا مـ هدو هـ ـی تـ بال ـقـ نا عا  ـ فد ـش و  شو ها مـظـهـر کـ ـپـ ـس مدرم  یبالقنا  عافد  رهظم  ( 11 .) دنداد
هیاپ ـیـن و  کر ـن  کر ناراد ،  ـ ـسا ها پـ ـپـ ـس ( ... 12  .) تسا یمالـسا  بالقنا  تلم و  دـیما  هیام  دـشاب  راکتبا  نامیا و  اـب  مءاوت  هک  یتقو  اـت 

ـت سا ـن  یا مدا  ـتـقـ عا ( 13  .) تسا یمالـسا  يروهمج  حّلـسم  دـنمورین  يوزاب  ود  زا  یکی  ینعی  تسا ؛  روشک  رد  بالقنا  زا  عاـفد  مکحم 
مینک عافد  میناد  یم  مّلسم  ار  شدوجو  هک  يدیدهت  لباقم  رد  ـیـم  ناو دراد بـتـ نا نـ ـکـ ما ـد ، شا ـد و یـا ضـعـیـف بـ شا ها نـبـ ـر سـپـ گا کـه 

 . تسا هاپس  طقف  دنک ، عافد  یبالقنا  یمالسا ،  يروهمج  ماظن  بال و  ـقـ نا زا  ـت  سا ردا  ییورین کـه قـ اهنت  هک  تسا  نیا  رب  نم  هدیقع  ... . 
بال ـقـ نا ناراد  ـ سا ها پـ سـپـ ( 14  .) مینک عافد  بالقنا  زا  دوب  میهاوخن  رداق  میشاب  هتشاد  ار  شفیعض  ای  میشاب و  ـتـه  شاد ار نـ ها  ـپـ ـس ام  رگا 

 ، ناحلاص هَوُدق  نا و  ـ فرا ما عـ ـ ما نآ  يا  ّـ ـف ـص حور مـ رّو و  لد مـنـ ناشوج  همـشچرس  زا  هک  یتیونعم  یبالقنا و  هیحور  هیاس  رد  یمال  ـ ـسا
رد ار  يا  هدننک  نییعت  شقن  تسناوت  درک ، یم  باریـس  ار  جیـسب  هاپـس و  ِصلاخ  هدنمزر و  ناناوج  همه ،  زا  شیب  دیـشوج و  یم  هتـسویپ 
هب یخل  سرد تـ ـی ،  مدر جیـسب مـ يریگراـک  هب  اـب  شترا و  راـنک  رد  دـنک و  اـفیا  یمالـسا  يروهمج  هب  را  ـتـکـبـ ـسا يدا  ـ یا هل  عـفر حـمـ

همه حلسم و  ياهورین  دوخ  ام و  تلم  رب  یت  ّـ ـن حـج یا نیمضت کـنـد . ار  یمالسا  يروهمج  ماظن  رارمتسا  ظفح و  دهدب و  مالسا  نانمشد 
نا ـ نآ ار بـه  ناد عـمـل  رد مـیـ ـت  عا ـجـ ـش ـی و  بـال ـقـ نا ـیـه  حور ّـکـا بـه  تا اد و  ـل بـر خـ کو شقن تـ هک  دوب  زین  روشک  ناراکردـنا  تسد 
 ... ماظن دنمتردق  يوزاب  ( 15  .) تخاس لئاز  نانآ  لد  زا  ار  نالها  ان  زا  دادم  ـتـ ـسا نا و  ـگـ نا ـش بـه بـیـگـ یار ـه گـ ـسو ـ ـسو داد و  نا  ـ ـش نـ
ماگ ناونع  هب  ما ،  ـمـنـد نـظـ ترد يوزاـب قـ ناونع  هب  درک ؛ یم  هاـگن  ناـمزیزع  ماـما  هک  مینک  یم  هاـگن  ـمـی  ـش نا چـ ار مـا بـا هـمـ ها  سـپـ

مدقتعم هدنب  میناد ... .  یم  یمالسا  بالقنا  رادساپ  هملک ،  یقیقح  يانعم  هب  ار  امش  ام  یمالـسا .  بالقنا  نانمـشد  اب  هلباقم  رد  يراوتـسا 
هشوگ و رد  اه  یضع  ـنـکـه بـ یا ـم .  یدروآ دو مـی  ـ جو هب  زورما  ار  نآ  دیاب  میتشادن  زورما  ام  رگا  ار  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  هک 

تـسرد يا  هناهاوخدب  دـیاش  ای  يا  هنارایـشوهان  ياه  همزمز  فلتخم ،  ياه  نابز  اب  همانعط  شریذـپ قـ دـعب  زا  هاپـس ،  ِنوریب  هاپـس و  ِرانک 
 . ... هناضرغم هناهاوخدـب و  ای  دوب و  هنارایـشوهان  هناهاگآان و  ای  اه  همزمز  نیا  نم  داقتعا  هب  دـش ))...؟ دـهاوخ  ها چـه  ـپـ ـس  )) دـندرک کـه

ـت سد زا  ار  نآ  ـی کـنـد ، سا ـنـ شا ـ نرد ار قـ دنمتردق  يوزاب  نیرت  نئمطم  هک  ماظن  کی  نیلو  ؤسم  يارب  دهاو  يدر مـی خـ ـخـ با را نـ بـسـیـ
هعومجم هدرک .  قرف  نامـسآ  ات  نیمز  زا  شیپ  لاس  تشه  شیپ و  لاس  هد  هاپـس  اب  زورما  ها  ـپـ ـس ـعـیـف کـنـد . ... ـض ار تـ نآ  ـد یـا  هد بـ

ياهتفرشیپ یماظن و  تاحیلست  ـش  ناد ـی مـثـل  ما يا جـنـبـی نـظـ ـش هـ ناد زا  ـی ،  ما يا نـظـ ـش هـ ناد زا  اه ، یهاگآ  زا  اه ، هبرجت  زا  يا 
وضع کی  ناونع  هب  بالقنا ،  مشچ  رون  کی  ناونع  هب  هد  ار بـنـ ها  سـپـ بالقنا ...  مشچ  رون  ( 16 .) دنا هتشاد  هنیمز  نیا  رد  هک  ینوگانوگ 

تا نـبـ دننک ، شسَرَغ  نیمزرس  نیا  يوت  دندرواین  رگید  ياج  زا  هدییور ،  نی  ـ مزر ـن سـ یا دو  زا خـ يدا کـه  ناونع نـهـ هب  بالقنا ،  یلـصا 
هّرذ هّرذ  ـت و  ـسا ّـي  یل چـیـز مـهـم ـن خـیـ یا ـتـه ـ  فر ـکـل گـ ـش بـال )  ـقـ نا ـیـن  مزر ـ ـس  ) ـیـن مزر ـ ــس ـن  یا دو  رد خـ نآ  ـتـه  ــس نآ و هـ

تواضق وا  هب  عجار  متخانش و  هراومه  ار  هاپس  هدنب ،  ناونع ،  نیا  هب  دراد ـ  يد  ـ نوا ـ ـش ـ یو بالقنا خـ نیمزرـس  ـن  یا هّرذ  هّرذ  شدو بـا  ـ جو
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زور ـ ما ـت .  فر لا  هب کـمـ ور  دش ، يوق  درک ، دـشر  ها  ـپـ ـس ـکـر مـی کـنـیـم کـه  ـش ار  اد  خـ مد .  ـ یزرو ّـت  وا مـحـب ـبـت بـه  ـس مدرک و نـ
ـت سا ـن  یا ـیـه مـن  صو تـ ( 17  .) تشادـن ار  اه  نیا  هاپـس  دوبن و  اه  نیا  هتـشذگ  رد  تسا .  تبثم  همه  هک  تسا  هاپـس  رد  يدایز  ياهزیچ 

لابند یتسیابن  ار  هاپـس  دوب . دـهاوخن  تسی و  ـی نـ ما ـتـظـ نا يورین  کی  هاپـس  دوش . ظفح  یمزر  ناـگرا  کـی  ناونع  هب  یتسیاـب  هاپـس  کـه 
ـی ما ـد نـظـ حاو یـک  ـت .  سا هد  ـتـه نـشـ خا ـ ـس رو  ـن مـنـظـ یا يار  تال بـ ـکـیـ ـش ـن تـ یا ـًال  ـصا داتـسرف . یباجح  یب  رّدخم و  داوم  قاچاق 

کی زورما  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  تسا ... .  بالقنا  هداز  هک  دراد  ار  راخت  ـ فا ـن  یا ها  ـپـ ـس بالقنا  هیامرـس  ( 18  .) کشالب تسا 
ها و ـبـ ـشا ـبـت بـه  ـس دوخ نـ هبون  هب  ام  یماظتنا  ياهورین  زا  کی  ره  تسا و  یمدرم  شترا  کـی  كاـپ و  ـش  ترا یـک  ـنـد ، مور ـ بآ شترا 

بال ـقـ نا نا  ـ ماد نورد  زا  دراد کـه  ار  ـیـت  صو ـ ـص نیا خـ نارادساپ  هاپـس  اما  دنتـسه ، ییانثتـسا  تیعـضو  کی  رد  ـیـا  ند رد  نا  ـ ـشرئا نـظـ
یـشزرا ماظن  رد  یمالـسا  بالق  ـ نا ماظن  بالقنا و  ياقب  نماـض  ( 19  .) تسام بـالقنا  يارب  یتمیق  يذ  هیامرـس  هاپـس ،  زورما  هدـییور ... 

، ایند نوچ  دراد ، یفـسلف  یقطنم و  هیاپ  دراد ، هفـسلف  نیا  تسین ،  راع  ـ ـش ـن  یا دنامب ، جیـسب  هاپـس و  دیاب  دنامب  اپ  رب  دهاوخب  رگا  مالـسا ، 
مچرپ هک  دروآ  یمن  تقاـط  رابکتـسا  دراد و  دوـجو  رابکتـسا  نآ  رد  هـک  ـی  یا ـیـ ند ـت ،  ـسا يا  يدا  يا مـ ـیـ ند تـسا ،  یـضرعتم  ياـیند 

حّل و يور مـسـ نآ نـیـ دو و  داهج نـمـی شـ نودب  نیا  تشاد و  هگن  مکحم  ار  نیا  دیاب  دنیبب . زازتها  رد  ار  هّللا  الا  هلا  مچرپ ال  ار ، دی  ـ حو تـ
ها سـپـ ( 20 () ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْـصَا   ) هک تسا  كرابم  ناـمزاس  نیمه  تسا  هدـمآ  دوجوب  راـک  نیا  يارب  هک  یّحلـسم  ناـمزا  سـ

نیا رگا  ینعی  دراد ؛ گنتاگ  طا تـنـ ـبـ ترا ماظن  تمالس  اقب و  اب  وا  تمالس  اقب و  هک  تسا  یماظن  يورین  کی  یمالسا  بالقنا  ناراد  ـ ـسا پـ
؛ دوب دـهاوخن  ینارگن  هنوگ  چـیه  ياج  بالقنا  ياقب  بالقنا و  تمال  ـ ـس درو  رد مـ دـنامب  یقاب  يوق  ملاس و  يداع  نیزاوم  بسح  ربورین 
هتفر و رایتخا گـ رد  ار  جیـسب  تمظع  هب  ییوزاب  یبـالقنا ،  دـید  اـب  ًـالماک  راکادـف  صلخ و  ـی مـؤ مـن و مـ ما يورین نـظـ کـی  یتقو  اریز 

هدننک نارگن  اتقیق  بال حـ ـقـ نا يار  ـگـر بـ ید یماظن ،  ياهدـیدهت  عون  زا  دـیدهت  هلءاسم  دراد  دوجو  روشک  رد  یماظن  يورین  نینچ  یتقو 
ار شدو  خـ ما ،  تلود و نـظـ ( ... 21  .) تسا یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  یعقاو  يانعم  يدوجو و  هفـسلف  تقیقح ،  رد  نیا  و  تسین ، 
بالقنا و دـض  اب  هزرابم  تینما و  دـناد  یم  هاپـس  هب  هتـسباو  يدایز  دودـح  ات  لحارم  رد هـمـه  ار  بـال  ـقـ نا ـد و  ناد ها مـی  ـپـ ـس نو  ـ ید مـ

تکرب هب  ار  بالقنا  یمالـسا و  يروهمج  هدـنیآ  ( ... 22  .) تسامـش راثآ  زا  اهنیا  همه  یبالقنا ،  گنهرف  هعـسوت  گنج و  ياـه  يزوریپ 
دوب گنج  رث  ؤم  هدننک و  نییع  عـنـصـر تـ لو جـنـگ ،  رد طـ ـک  شال ها بـ هاپس سـپـ مان  ِنیرق  گنج ،  تاحوتف  ( 23  .) منیب یم  هاپس  هدنیآ 

یلصا شقن  اهنآ  رد  هاپس  ای  هدوب  هاپس  نآ  زا  ارصحنم  ای  تسا  هارمه  هاپـس  مان  اب  میت  ـ ـشاد ـر جـنـگ  خآ لوا تـا  زا  ام  هک  یتاحوتف  رثکا  و 
ـی ما نا نـظـ ـ بزر بـعـضـی مـ ـیـد . نا ـ بزر ـه مـ مل ـت کـ سرد يا  بالقنا هـمـه بـه مـعـنـ نابزرم  ( 24  .) تسا هدرک  يزاب  ار  یمهم  شقن  ای  ار 

ماظ مال و نـ ـ سا ـهـا بـه  نآ ـعـی  قاو ضرعت  اما  تسا ،  يزرم  ياهنیمزرس  اهزرم و  هب  ضرعت  ناشراک  هچرگا  هک  ین  ـمـیـ جا ـل مـهـ با رد مـقـ
يونعم يرکف و  ياضف  رد  نمشد ،  ذوفن  يولج  هک  يرکف  يداقت و  ـ عا یسایس و  نانابزرم  هچ  و  تسا ،  مولعم  هکنانچمه  تسا ،  یمالسا 

زا شیب  نیملـسم  مالـسا و  یمالـسا ،  ماظن  زیزع ! ناردارب  زورما ، تسا .  ینابزرم  شا  همه  اهنیا  دـیریگ ، یم  ار  هاپـس  یحور  یـسایس و  و 
اهزرم نوریب  نمـشد  رگا  تسا .  هنالو  ؤسم  هنازوسلد و  ینابزرم  دـنمزاین  میناد ،  یم  میتسه و  انـشآ  نآ  اب  اهام  هک  هت  ـ ـشذ راودا گـ هـمـه 
دوجو ینمشد  یمالسا  رکف  ای  یمالـسا  ماظن  هدودحم  هعو و  يارو مـجـمـ رد  هک  یتقو  نآ  اما  تسین ،  مزال  درادن و  انعم  ینابزرم  دشابن ،

هب و  اهزرم ـ  ظفح  باب  رد  دراد  تیاور  همه  نیا  هک  یمالسا  ماظن  ـی و  مال ـ ـسا يرو  ـی جـمـهـ نا ـ بزر تایاور مـ هک  تسا  تقو  نآ  دراد ،
دمآراک و ياهمدآ  هب  اتع  تلود طـبـیـ ماظن ...  ناریدم  تیبرت  زکرم  هاپس ،  ( 25 .) دنک یم  ادیپ  انعم  هطباُرم ))   )) ینآرق یمالسا و  حالطصا 

یبالقنا ياه  ناگرا  هاپـس و  داهج ، رد  دـنیایب  يدار  ـ فا چـه بـهـتـر کـه  تیمک ،  ظاحل  زا  دراد  يرتشیب  زاین  هتـشکراک  نم و  ؤم  صلخم و 
یبذج کـه تردق  نآ  دننک . ... افیا  ار  روشک  هدمع  فیاظو  دنناوتب  تلود  رد  دـنیایب  دـعب  دـنوشب و  هتـشک  راک  دـننک ، راک  یتدـم  رگید 

تلاح نیا  دشاب ... هتشاد  ار  ـه  بذا نآ جـ مه  داهج  یطیارـش  رد  تسا  نکمم  هتبلا  درادن . روشک  نیا  رد  يرگید  نا  ـ گرا دراد هـیـچ  ها  سـپـ
بذـج تردـق  مه  درادـن و  ریگاپ  تسد و  تاررق  مـ ـت .  ـسا يزا  ياـضف بـ مه  تسا و  رت  ناـسآ  اـجنآ  دـشر  مه  دراد ، دوجو  هاپـس  رد 
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یسایس تانایرج  رب  راذگریثءات  ( 26 .) دیـشابن نارگن  هاپـس ،  یناسنا  يورین  ندش  مک  تباب  زا  امـش  اذل  تسا .  رتشیب  شا  یمدرم  ياهورین 
ناوار و حال فـ زا سـ هداد ،  ـت هـم  ـسد هب  تسد  امـش  هیلع  نالا  هک  دیتسه  ییایند  رب  يراذگ  رثا  هب  رداق  هک  دیتسه  يا  هعو  شـمـا مـجـمـ
(27 .) دـیرادروخرب یعقاو  تردـق  توـق و  زا  اـهنآ  سکع  هب  امـش  و  هـن ،  یعقاو  توـق  تردـق و  زا  اـما  تـسا ،  رادروـخرب  مـه  یعّوـنتم 
زا ـه  نا ـ حل ـ ـس عا مـ ـ فد لوا :  دـننک : هجوـت  دـیاب  ار  اـهنیا  هک  دراد  دوـجو  هاپـس  يارب  هدـمع  تیرومءاـم  هس  نم ،  رظن  هـب  هاپـس  تیرومءاـم 

شزو ـ مآ ـی و  هد ـ نا ـ مزا ـ ـس مود :  تسا .  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  يروحم  تیرومءام  نیا ،  هک  تسا  یمالـسا  ماظن  بال و  ـقـ نا
يراج ناشکرابم  نابز  رب  بـال  ـقـ نا يا  ـهـ ها ـن مـ یلوا رد  نا  ـ مز ـ یز ما عـ ـ ما را  لوا بـ ـش کـه  ترا ـن  یا ـت .  ـسا ـی  نو ـ یل ـت مـیـ ـس ـش بـیـ ترا

هاپس بلاق  رد  نارادساپ  هاپس  زورما  هک  تسا  يزیچ  نامه  موس  تیرومءام  دنک . ... ادیپ  یجراخ  دوجو  دیاب  دندومن ، دای  نآ  زا  دندرک و 
زا یکی  ار  ناـهج  رـسارس  رد  هللا  بزح  یمدرم  ياـه  هتـسه  لیکــشت  ناـمراوگرزب  ماـما  دـنک و  یم  دا  نآ یـ زا  سدـق ،  يورین  اـی  سدـق 

یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  کش  بـی  دنداد . رارق  ناهج  حطـس  رد  یمالـسا  بالقنا  هدنیآراک  ياهروتـسد  زا  یکی  دوخ و  ياهوزرآ 
یم اما  درک ، میهاوخ  تلاخد  نارگید  روما  رد  مینک و  یم  یـشکرکشل  ییاج  هب  مییوگ  یمن  ام  تشاد .  دهاوخ  یتیرومءام  دروم  نیا  رد 
لا رد قـبـ انیقی  تسا .  هدمآ  دید  ـی پـ مال ـ ـسا بال  ـقـ نا يرو کـه بـا  ـ ـش ـن کـ یلوا رد  بّر  ـی مـجـ بال ـقـ نا یماظن مـنـظـم  يورین  هک  مییوگ 

نشور تایضتقم  بسانت و  هب  یتسیاب  تیلو  ؤسم  نیا  ّتیفیک  تسین .  تیلو  ؤسم  زا  یلاخ  ناهج  رسارس  رد  هّللا  بزح  حّلـسم  ياه  هتـس  هـ
تیلو ؤسم  نیا  تساهـشخب .  هیقب  تیلو  ؤسم  زا  رت  نیگنـس  افا  ـ ـص ـ نا ها حـقـا و  ـپـ ـس ـت  یلو ـؤ  ـس بالقنا مـ زا  هناحلـسم  عاـفد  ( 28 .) دوشب

دـض تاـکرح  اـب  هلباـقم  رد  بـالقنا  زا  زیمآ  هرطاـخم  عاـفد  تیاـمح و  شا  یلـصا  تیلو  ؤسم  نوچ  دراد ، مزـال  ـت  قد ـت و  فار یلیخ ظـ
رب هاپـس  ار  تیلو  ؤسم  ود  ره  نیا  ًالم  نو عـ ـنـ کا مه  هک  دـنکب  عاـفد  مه  اـهزرم  زا  دورب و  دـیاب  موزللا  دـنع  هکنیا  نمـض  تسا .  بـالقنا 

(29  .) تسا نیگنس  تیلو  ؤسم  اذل  دشاب و  هتشادن  مه  ار  مود  تیلو  ؤسم  نیا  دناوتب  هاپس  هک  دوب  دهاوخ  یتقو  رتمک  اتدعاق  دراد و  شود 
ياج رد  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  لد  ـت و عـ سا لد  یـعـنـی عـ ـتـن ))  فر رار گـ دو قـ يا خـ رد جـ  )) ها ناردار سـپـ يار بـ مو بـ ـ ـس ـل  ـصا

زا یماظن  عافد  هاپس ،  هفیظو  دریگب . رارق  شدوخ  يا  جـ ـت ،  سا هد  ـ مآ ـفـش  یا ـ ظو حر  رد شـ هک  روطنامه  دیاب  هاپس  میهدب .  رارق  شدوخ 
يا رد جـ مادـک  ره  مه  یتـلود  نیلو  ؤـسم  تسا .  يرگید  عاـفد  نآ ،  عاـفد  عوـن  اـما  دـنک ، یم  عاـفد  مه  هـیملع  هزوـح  تـسا .  بـالقنا 

دوـجو تـیلو  ـؤ  ـس ـن مـ یا رد  ـی  ما ـهـ با هـیـچ  لا ،  بـه هـر حـ ـت .  ـسا ير  ـگـ ید عو  نا نـ ـ ـش ـ عا ـ فد ـا  ما عا بـکـنـنـد ، ـ فد ـد  یا نا بـ ـ ــشدو خـ
ـت ـسا مزال  ـه کـه  چر هـ ـت ؟  ـسا مزال  يز  ـت چـه چـیـ یلو ـؤ  ـس ـن مـ یا يار  دنریگب و بـبـیـنـنـد بـ رارق  دـیاب  هک  ییاجنآ  رد  ینعی  درادـن ،

طابضنا یماظن و  شزومآ  نمض  هک  تسا  نیا  هملک  کی  رد  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  نءاش  دننک و  لیـصحت  یتس  ـ یا ار بـ نا  هـمـ
 ، ینیب نـشور  اـب  دـشاب و  هتــشاد  رارق  دوـخ  ياـج  رد  دـیاب  نارادـسا  ها پـ ـپـ ــس ( ... 30 .) دـشاب رادروـخرب  مـه  یهاـگآ  زا  يرگیماـظن ... 

بـه مـسـؤ ـی ،  جرا یل و خـ ـ خاد لئا  زا مـسـ ـی  سا ـل صـحـیـح سـیـ یل نا و تـحـ نا و مـکـ ـ مز ـی بـه  ها ـ گآ ـی ،  سا ـیـ ـس ّمش  زا  يرادروخرب 
ـؤ ـس ـن مـ یا ما  ـجـ نا يار  ـچـه کـه بـ نآ ـیـل  ــص ـیـن و تـحـ مءا بـال عـمـل کـنـد و بـه تـ ـقـ نا زا  ـی  ما عا نـظـ ـ فد رد  ـش  یو ـت مـهـم خـ یلو
زا ریغ  حّلـسم ـ  يداـم و  تسارح  هـلمج  زا  تاـهج و  هـمه  زا  تظاـفح  تـسارح و  جا  بـال مـحـتـ ـقـ نا ( 31 .) دزادرپب ـت  ـسا مزال  ـت  یلو
زور ـ ما تسا کـه  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  هدـهع  هب  صوصخب  اهامـش  هدـهع  هب  نآ  تسا و  هریغ ـ  يون و  یملع و مـعـ تسارح 

شترا یهدنامزاس  ( 32  .) تسا هدش  يراختفا  بالقنا  يارب  هدرک و  رپ  ار  نمشد  ـت و  سود هد و چـشـم  ـ ـش يروا  لا تـنـ هّللا نـهـ بـحـمـد 
رب مه  ار  ینویلیم  تسیب  شترا  جیـسب  شزومآ و  یهدـنامزاس و  نیگنـس  هفیظو  دوـخ ، یمزر  تیرو  ـ مءا ها بـه جـز مـ ـپـ ـس ینوـیلیم ...   20

ـن یا ـت .  ـسا رتالاب  نیا  هاپـس ،  ياهتیرومءام  مامت  زا  تدم  دنلب  ظاحل  زا  میوگب  مناوتب  دـیاش  جیـسب ،  نیا  ( ... 33  .) تشاد دهاوخ  هدهع 
نا ـی هـمـ ـس ـ کر هـ ـیـد . ـسر ـثـر بـ کا ـال و  عا دـح  هب  دـیاب  اهتیرومءام  هب  تسا ،  یمهم  الاب و  تیرومءام  نیا  رایـسب  ندرک  هدامآ  ار  تل  مـ

ـم حر ـد ، هد ما  ـجـ نا ـیـق  قد صـحـیـح و  بو ،  ار خـ نآ  یّل ،  ـد کـ نور ـن  یا رد  ـت  ـسا لو  ـد و بـهـش مـحـ هد ما مـی  ـجـ نا ار کـه  يرا  کـ
ياهنادیم رد  ار  دوخ  لید  شزرا بـی بـ ـت کـه  سا ـتـی  کر ـه عـظـیـم و بـا بـ ناو ـی پـشـتـ مدر ـیـج مـ ـس بـ ( 34  .) هنقتاف ًالمع  لمع  اءر  ـ ما هللا 
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شزومآ و یهد و  ـ نا ـ مزا ـ ـس ـه  ـصر رد عـ ار  نآ  ـد و  یر ـم بـنـگـ یر مشچ تـکـ هب  دیاب  یهلا  هریخذ  نیا  هب  تسا  هدـناسر  تابثا  هب  نوگانوگ 
نآ دیا و  هدرک  ادـیپ  دوخ  يدوخ  هب  مه  رگید  تیلو  ؤسم  کی  ـمـا  ـش يرادـساپ  هنوگره  هدامآ  ( 35 .) دیرب شیپ  هب  زور  هب  زور  طابـضنا 

یماظن دـحاو  ره  همزـال  هتبلا  نیا  دیـشاب . يرادـساپ  هنوگره  هداـمآ  بـالقنا  يارب  دـیاب  امـش  ـت .  ـسا بـالقنا  يارب  يزوسلد  تیلو  ؤسم 
راظتنا تسا ،  هدروآ  دو  ـ جو ار بـه  تلاح  نیا  هک  تسا  یخیرات  طیارش  کی  نیا  هدش .  روط  نیا  هاپـس  تسین ،  بال  ـقـ نا رد  هدر  ـ کد ـ ـشر

یب دـیناوت  یمن  بالقنا  هعماج و  یـشزرا  لـئاسم  هب  تبـسن  امـش  ینعی  تسا  نیا  مه  هیـضق  تقیقح  تسا و  نیا  مه  اـم  راـظتنا  هاپـس و  زا 
 . يزاسزاب نارود  رد  مه  و )  ) هداد ناشن  گنج  رد  مه )   ) ار دوخ  ییآراک  هّللا  دم  ها بـحـ يزاسزاب سـپـ رد  تکراشم  ( 36 .) دینامب توافت 

ناردارب ار  نیا  دهدب . رارق  عاعـشلا  تحت  ار  یماظن  هبنج  هک  يا  هزادـنا  نآ  هب  هن  یهتنم  مقفاوم  يزاسزاب  رد  هاپـس  تکر  ـ ـش هتبلا بـا  هدـنب 
کی روشک  يزاسزا  نو بـ چـ ـت ،  ـسا بو  يزا خـ ـ ـسزا رد بـ تکرـش  دـینک . هجوت  نیا  هب  دـیاب  دـیتسه  هک  اجک  ره  رد  هاپـس  رد  لو  ؤسم 
دیاب اتقیقح  دوشب ، انب  دوشب و  هتخاس  اتقیقح  دـیاب  تیب ،  لها  روشک  نآرق ،  روش  کـ مال ،  ـ ـسا روشک  تسا .  همه  هدـهع  رب  تسا ،  هضیرف 

 ، تسین اهنت  رشق  ود  ای  کی  را  ای کـ اهنت ، تلود  راک  دوش . یم  ماجنا  دنـشاب  همه  یتقو  دنهدب ، ماجنا  دنناوت  یم  همه  ار  نیا  دشاب و  هنومن 
تالیکشت ( 37 .) دشاب میهس  گرزب  تدهاجم  نیا  رد  گرزب ،  راک  نیا  رد  دیاب  دراد ، ییالاب  ناوت  هّللادمحب  هاپس  بوخ  تسا .  همه  راک 

کی یتسیاب  هاپـس  دـشاب . یم  شترا  کی  راک  نیرت  یـساسا  هلمج  زا  هک  تسا  ـی  هد ـ نا ـ مزا ـ ـس ـگـر مـن  ید ـیـه  ـصو یهدـنامزاس تـ هاـپس 
. دشاب هتشاد  یفیک  هعسوت  یّمک ،  ـعـه  سو زا تـ یتسیاب بـیـش  هاپـس  هک  تسا  نیا  نم  رظن  دنک . داجیا  ریذپانرییغت  يوق و  ینامزاس  متـسیس 
اب يوق  رکـشل  پیت و  دنچ  دیرادهگن ، دودحم  ار  هاپـس  هنماد  امـش  دوش . عورـش  یفیک  هعـسو  دیاب تـ تسا ،  سب  یّمک  هعـسوت  رگید  نالا 

نیا میشاب .  هت  ـ شاد ـکـر  شل ای  پیت  تصـش  یلا  هاجنپ  ام  هکنیا  زا  تسا  رتهب  مکحتـسم ،  مزال و  ـی  ـسا ـیـ ـس ـی ـ  تد نرد و بـا عـقـیـ رازبا مـ
 ، مدوب هاپـس  رد  لو  ؤسم  رگا  نم  مینکن .  يراـک  یفیک  ظاـحل  زا  یلو  میهد  هعـسوت  ار  هاپـس  یّمک  رظن  زا  اـم  هک  تسین  هاپـس  هب  تمدـخ 
 ، بالقنا يارب  دـینک  تسرد  مه  رکـشل  دـص  هچنانچ  نم ،  متخاس .  ار مـی  ها  ـپـ ـس زا نـو  الا و  ات بـ متـشاذگ  یم  نییاپ  زا  اهرداک  نیرتهب 

هور گـ ( 38 .) دـیرادهگن دودـحم  ار  ّتیمک  دـینک ، تسرد  یف  ـکـر کـیـ ـشل ـیـد  ناو ـتـی نـمـی تـ قو ـم  یو یلو مـی گـ ـم ،  ناد يدایز نـمـی 
رظن هب  رتدمآراک  هک  یهدنامزاس  رب  ینیو  شور نـ ره  نارادساپ  هاپس  هعومجم  رد  ات  دنشاب  هعلاطم  لاح  رد  ًامئاد  دیاب  یـص  ـخـ ـش يا مـ هـ
نیا رد  رّجحت  رادـفرط  اّما  مینک ،  ضوع  ار  هاپـس  یهدـنا  ـ مزا ـ ـس زور  متـسین کـه مـا هـر  نیا  رادـفرط  نم  دـننک . راک  وا  يور  دـسر ، یم 
تیلو ؤسم  هک  ینادـیم  رد  رت  تسدـیوق  رتدـمآراک و  رت و  کبـس  دـناوت  یم  هنوگچ  هعومجم  نیا  مین  ـد بـبـیـ یا ام بـ متـسین .  مه  نامزاس 

دوش تیوقت  طابضنا  یهدنامزاس و  تازیهج ،  تـ شزو ،  ـ مآ ظا  ـ حل زا  ـد  یا ناراد بـ ـ سا ها پـ سـپـ ( ... 39 .) دنکب ادیپ  روضح  تسوا ،  هجوتم 
دشاب هتشاد  دیاب  ار  لیدبت  فاطعنا و  تردق  نیا  هاپـس  ( 40 .) دشاب هتـشاد  رارق  ادخ  اب  اه  لد  طابترا  میکحت  تیونعم و  جوا  رد  نانچمه  و 

، دوش یم  طوبرم  جیـسب  ياهزور  ییانثتـسا و  ياهزور  هب  نیا  دـهد و  ماجنا  ار  شراک  دـناوتب  ات  دوش  رپ  راشرـس و  جیـسب  ياهورین  زا  هک 
هتـشاد ار  فاـطعنا  ياراد  يوـق و  رایـسب  یهدـنامزاس  اـب  هدرتـسگ ،  نادـنچ  هـن  اـما  دـنمورین ، هـی  ُـنـ نا ب ـد هـمـ یا يدا بـ لا عـ رد حـ نـکل 
يالاب ناوت  هب  داقتعا  هکل  مرادـن بـ هیور  یب  یمک و  شرتسگ  هب  يداقتعا  نم  دوشب . رت  يوق  هچره  هاپـس  یهد  ـ نا ـ مزا ـ ـس ـد  یا بـ ( 41 .) دشاب

یمرگتشپ و درک و  دهاو  ـه حـفـظ خـ نا ـ ّحل ترو مـسـ ار بـه صـ بالقنا  داد و  دهاوخ  تاجن  ار  تکلمم  هک  يزیچ  نآ  ینعی  مراد ،  یفیک 
هدهعرب هژیو  یتیرومءام  هاپس  هناگ  هس  ياهورین  زا  کی  ره  ( 42 .) داد دهاوخ  لیکـشت  بالقنا  زا  تسارح  يارب  ار  تلم  نیلو و  ؤسم  دیما 

نیعم هک  یتّیفیک  هب  ار  دوخ  ياهناگی  دیاب  تسا و  روشک  بالقنا و  يارب  یهلا  هریخذ  دی و  ـ ما ـه  یا یلصا و مـ روحم  ینیمز  يورین  دنراد و 
ربارب هس  هب  دـناوتب  دـیاب  مزال  ماـگنه  رد  هاپـس  هک  ما  هتفگ  هاپـس  رد  لو  ؤسم  ناردارب  هب  نم  ( 43 .) دنک تیوقت  یهدنامزاس و  تسا  هدـش 

ـد شا وا بـ رد  ـی  نا ـ مزا ـی سـ یا ـ ناو تردق و تـ نیا  دیاب  میراد  یهاپس  رگشل  هدزناپ  ام  زور  ـ ما ـر مـثـًال  گا یـعـنـی  اد کـنـد ، ءا پـیـ ـقـ ترا دوخ 
هقباس یب  زا  یکی  هاپس  ياهرکـشل  دادعت  زورما  ( 44 .) دوشب نادرگ  کی  هب  لیدـبت  ها  ـپـ ـس نا  ـ هور ـد هـر یـک گـ ـش مزال  ـت  قو کـه هـر 

، دهد یم  ناشن  ار  شدوخ  دراد  یهدنامزاس  نیا  نالا  نیمه  یـعـنـی  ـت ،  سا ـقـی  فو یهدنامزاس مـ تسا و  یماظن  ياه  یهدنامزاس  نیرت 

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  هللا  تیآ  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 365زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، ـی نا ـ مزا رکشل سـ تسا ،  یتایلمع  رکشل  کی  ینامزاس ،  پیت  مزال ،  ماگنه  رد  رکـشل  کی  هب  شرت  ـ ـس ـل گـ با ياه قـ پیت  یهدنامزاس 
زورما تـسا .  هاپـس  صوـصخم  کـیتکات  نـیا  پـیت ،  هـس  پـیت  کـی  ره  رکـشل ، هـس  رکـشل  کـی  ره  ینع  یـ ـت ؛  ـسا ـی  تا ـ یل ها عـمـ سـپـ

 ، تسین روج  نیا  میـسانش  یم  ام  هک  رگید  ياـهاج  رد  ناریا و  رد  یماـظن  ياـه  ناـمزاس  زا  یناـمزاس  چـیه  یناـگی ،  چـیه  یهدـنامزاس 
هک مدقتعم  طابـضنا ...  مظن و  ( 45 .) دوش یم  لمع  یهدنامزاس  نیا  دراد  هاپـس  رد  زورما  هک  تسا  يا  هدیچیپ  قیقد و  رایـسب  یهدنامزاس 

شدوخ طابـضنا  هکلب  تسین ،  ـه  نارو ـ کرو ـت کـ عا ـ طا يانعم  هب  طابـضنا  هتبلا  دشاب . یلمع  هاپـس  رد  دص  رد  دـص  روطب  طابـضنا  یتسیاب 
ـی ها نار سـپـ ـ هاو ناردار و خـ يار بـ ـح کـنـد بـ یر ـت تـشـ سرد ـد  یا ار کـنـد بـ ـ جا دهاوخ  یم  هک  یسک  نآ  هک  دراد  یّصاخ  موهفم  کی 

طا ـضـبـ نا مظن و  داجیا  يارب  هبناج  همه  ریگیپ و  شالت  شـشوک و  دصاقم ...، ندمآرب  يارب  ییاه  هیـصوت  ( ... 46  .) تسیچ دن  ـ ناد بـ کـه 
يادخ هوقلاب  يوری  هـمـیـن نـ ( 47 .) دوب ترضح  نآ  يایاصو  نیرخآ  رد   ( ع  ) بلاطیبا نب  یلع  مامادنمشزرا  هیصوت  هک  ـی  ما ـل نـظـ ما کـ
لئاسم دوشن ...، هداد  ّتیمها  ـش  قال ـ خا ـش و بـه  طا ـبـ ـض ـ نا بـه  شـشزومآ ،  هب  هک  یتقو  نآ  یک ؟  دوش ، تیـصاخ  یب  دـناوت  یم  هدرکن 

اب ناوـج ،  يورین  نـیمه  دریگب ، ما  ـجـ نا ـا  هرا ـن کـ یا ـر  گا دو ، ـ ـش هداد بـ ـد  ـشر نآ  رد  ـی  یار هورگ گـ يزاـب و  تسایـس  يزاـب و  ناـیرج 
هک تسا  ییاهزیچ  نیا  ینعی  دوشب ، هداد  نامیا  حور  طابـضنا و  شزومآ و  هچنانچ  رگا  اّما  داتفا . ... دهاوخ  راک  زا  نوخرپ  لاّعف و  طاشن ،
 ... میوگب دیاب  اجنیا  نم  هک  مه  يا  هتکن  درک . ... دهاو  اد خـ يرتشیب پـیـ دشر  دش و  دهاوخ  رت  هدـنز  دـبلاک  نیا  دوش ، هدـیمد  ًامئاد  دـیاب 

تسا روآ  تلاجخ  نیا  دنروایب ، دنلب  ار  مدق  هژر  لاح  رد  رگا  دننک  لایخ  اه  هّچب  ادابن  تسا ،  یّم  رایسب مـهـ زیچ  تسا ...  طابضنا  هلءاسم 
رد نـظـم  ـد . نا هدر  ـم کـ هار قیقد فـ بوخ و  دـندرک ، مهارف  ار  نیا  هک  ییاـهنآ  دـننادب . نا  ـ ـشدو يار خـ ترا بـ ـ ـس عو جـ ار یـک نـ ـن  یا . 

نداتسیا و مه  را  نآ نـظـم و کـنـ بـه )   ) ّـد تـقـی تساهترورض ... .  زا  یکی  هنافاکـشوم ـ  ـیـق و  قد نـظـم  ـی ـ  ما يا نـظـ ـ هور رد نـیـ ها ،  سـپـ
رد شـسابل ،  همکد  رد  ندوب  مّظ  ـمـیـت بـه مـنـ ها ـی کـه  ـس نآ کـ دراذ . یم گـ رثا  گنج  ّتیهام  گنج و  دوخ  رد  مزـال ،  طابـضنا  نآ 
رد هک  یطابضنا  یب  یمظن و  یب  ره  دهد ... یمن  شدنب  هنیس  شرس و  يوم  شنـساح ،  مـ شا ،  ير  ـ ها مظن ظـ شباروج ،  شفک ،  سکاو 

دیوگ یم  هدـنامرف  هک  ییاجنآ  رد  دوش و  بوکرـس  دـیاب  هک  تسا  ناـسنا  رد  یتلـصخ  یمظن  یب  نیا  دوش ، یم  رهاـظ  یلومعم  تاـکرح 
فارـشا و رثا  رب  دید  نیا  ( 48  .) يورب ولج  دـیاب  وت  دـهدن ؛ ناشن  ار  شدوخ  اجنآ  یمظن  یب  نیا  یکیتکات ،  هنانامرهق  ِدرگ  بقع  اـی  شیپ 

اجنیا یماظن  کشخ  یعطق و  طابـضنا  ـر یـک  گا ـت .  ـسا طابـضنا  دـنک  یم  راک  هک  یتلآ  اجنیا  دـهد . یم  دراد  ناـمرف  تسا و  تراـظن 
: دیوگ یم  ورب ! دیوگب : هدنامرف  هچره  منک  یمن  عر  ـ ـش فال  نـه مـن خـ ـد : یو مـی گـ دش ، دهاوخ  دـهتجم  فرط  دـشاب ، هتـش  ادـن  دوجو 

دنلب رد  ار  شرثا  هک  ار  طابـضنا  نیا  تسا ...!  عرـش  فالخ  هک  دن  ـع مـی کـ نا ار هـم قـ شدو  خـ ـم ،  ناد عر مـی  ـ ـش فال  ار خـ نیا  هدـنب 
 ، خیرات همه  ایند و  ياج  همه  رد  نید ...  اب  نید و  یب  یتسار ،  یپچ و  یتوغاط ،  ریغ  یتوغاط و  زا  دناد . یم  یتوغاط  دـینیب  یم  اپ  ندرک 

ناـسنا رد  ار  یطابـض  ـ نا حور بـی  دّرمت و  حور  تخـس ،  تکرح ،  نآ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  يارب  نیا  تسا .  هتـشاد  دوـجو  طابـضنا  ـن  یا
رد دنیشنب ، شدوخ  قاتا  وت  هدنامرف  هک  تسا  نیا  یتوغاط  تسا .  یتوغاط  نیا  دییوگن  امش  دنک . بوکرـس  مه  دیاب  دنک و  یم  بوکرس 

تسا یتوغاط  یهدنامرف  نینچ  نیا  دهدن . باوج  ار  ناشمالس  دمهفن و  ار  ناشفرح  دنکن ، انتعا  اهنآ  هب  ددنبب و  شدوخ  دارفا  يور  مه  ار 
اهنآ اب  دنکب ... مالـس  هب  مّدقت  دنزب ، دن  ـخـ بل شدو  دار خـ ـ فا ـد بـه  ناو هد مـی تـ ـ نا ـ مر یـک فـ دهاوخن ... )). شدارفا  زا  مه  طابـضنا  ًاقافتا  ، 

ـی ـص ـ خر مـ ـتـر بـکـنـد ، ـش راک بـیـ دـهد ، رارق  اهنآ  زا  رت  نییاپ  ار  شیاذـغ  دـهد . رارق  اهنآ  زا  رتمک  ار  شیاذـغ  دروخب و  اذـغ  دنیـشن ، بـ
یم ناس  نم  دـینک ، یم  روبع  اجنیا  زا  هک  یتقو  دـیاب  دـیوگ  لا بـ رد عـیـن حـ ّـا  ما در  ًـال نـگـیـ ـ ـصا تازا  ـتـیـ ما در ، ـهـا بـگـیـ نآ زا  کـمـتـر 

(49  .) تسین یتوغاط  رگید  یمالسا و  دوش  یم  نیا  درادن ، یلاکشا  چیه  دیورب . هژر  طابضنا  اب  ّـم و  دیاب مـنـظ دیور  یم  هژر  امـش  ای  منیب 
طابـضنا لصا  تسا ،  طابـض  ـ نا ـمـبـل  ـس ـی  طا ـبـ ـض ـ نا ـه  ما ـیـن نـ یآ لا کـنـیـد ... ـمـ عا ما  ترد تـمـ ار بـا قـ ـی  طا ـبـ ـض ـ نا ـه  ما ـیـن نـ یآ ... 

اّما فاطعنا  ياراد  شدوخ ،  دراوم  رد  هّتبلا  ریگ . هلابند  روما ، تایئزج  هب  تبسن  ساّسح  اپرـس ، هاگآ ،  یهدنامرف  تسا .  بوخ  یهدنامرف 
زور ـ ما ـی کـه  یا ـ هز نیا چـیـ مدرک .  یم  رارکت  هشیمه  هتشذگ ،  ياهلاس  ّیط  یهاپس  ناردارب  هب  ار  ـن  یا رّر  مـکـ هد ،  بـنـ تلفغ ... .  نودب 
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راز ـنـهـا نـتـیـجـه چـنـد هـ یا ّـي نـیـسـت .  صا لا کـس خـ ـنـهـا مـ یا هد ،  ـ مآرد ـی  ما هد نـظـ ـتـه شـ خا يا شـنـ ـه هـ ما ـیـن نـ یآ ترو  بـه صـ
ءزج زورما  هـک  يزی  ـن چـ یا رد  نار  ـ یا ـم  ید يا قـ ـی هـ ـش ـ کر ـکـ ـشل مـلا .  ـطـح عـ ـس رد  ـخ و  یرا لو تـ رد طـ ـت  ــسا ير  ـیـگـ ما لا نـظـ سـ

مـنـتـهـا ـا ؛ پورا يا  ـشـی هـ کر ـکـ شل یمالسا و  نارود  ياه  یشکرکشل  ردنکسا ، ياه  یشکرکشل  هتشاد .  ـیـر  ثءا ـت تـ ـسا تا مـ ّـ ـی بر تـجـ
ـیـن یآ ( ... 50 .) دـننک لـیمکت  ار  ـنـهـا  یا ـتـنـد  ـس ـ ناو ّـي تـ ـصا ّتل خـ یـک مـ ّـي ،  ـصا ـتـه خـ ـسد لّوا یـک  هدو کـه  يرا بـ ـنـش کـ یود تـ
 ، مینک قلطم  ار  اـهنیا  مه  یل  میهاوخ خـیـ یمن  دنتـسه . تعیبـط  شنیرفآ و  سیماوـن  اـه و  تقیقح  هّیقب  لـثم  ًاـبلاغ  یطابـضنا  يا  ـه هـ ما نـ

ـی ند ـ ـش ـف  ـش کـ ـت ؛  ـسا ـیـن طـبـیـعـت  ناو ـبـیـه قـ ـش ّـا  ما دراد ، مه  هّتبلا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  مه  ییاه  صقن  اهنآ  رد  هتبلا  تسا  نکمم 
لوصا ّـه  ـت بلا هد .  ـیـ ـسر ـت مـا  ـسد ـالا بـه  هد و حـ ـ ـش ـن  یود تـ هد ؛  ـ ـش ـف  ـش هد و کـ ـ ـش ـنـهـا تـکـمـیـل  یا نا  ـ مز رور  ـر مـ ثا بـر  ـت .  ـسا
نارگید ياه  همان  نییآ  اب  میهد  یم  امش  هب  ام  هک  ار  همان  نییآ  نیمه  رگا  امـش  دراد . مامت  مات و  ریثءات  اهنیا  رد  یـشزرا  ینابم  یـشزرا و 
ياهوری هـمـه نـ تسا ... .  هدش  هداد  نایرـس  نیا  رد  یمالـسا  یـشزرا  حور  کی  اّما ) ، ) درادـن یتوافت  تاّیلک  رد  دـینیب  یم  دـینک  هسیاقم 

رد دص  دنوشب . گنرمه  مه  اب  رتشیب  هچره  یتسیا  مه بـ يرادا  ینامزاس و  روما  هّیقب  تارّرقم و  تافیرـشت و  رهاوظ و  ظاحل  زا  حلـسم ... 
ـی ــض بـعـ در . رار بـگـیـ ـیـب قـ تر ـثـر نـظـم و تـ کاد رد حـ ـد  یا ها بـ ـپـ ــس ( 51  .) تسین مزـال  دـص  رد  دـص  نوچ  میهاوخ  یمن  ار  شدـص 

عرـش مکح  تسا ،  لـقع  مکح  تسا  بجاو  هدـنامرف  روتـسد  زا  تعاـطا  یماـظن ...)  مظن   ) ـت ـسا ـی  تو ـ غا ـد نـظـم طـ ندر لا مـی کـ خـیـ
تشادزاب تعاس  دـشاب 48  زاـب  شنهاریپ  همکد  رگا  هک  تسه  شترا  يوـت  دـینیب  یم  اـم  ـ ـش ـنـکـه  یا تسا ... . ...  هبرجت  مـکح  تـسا ، 

ـخ یرا رد تـ ـت  ـسا ير  ـیـگـ ما هلاس نـظـ رازهدـنچ  هبرجت  هجیتن  نیا  تسین ...  ًالـصا  یتوغاـط  شترا  يارما  ـن هـنـر  یا ـنـد ، هد بـهـش مـی 
ردقنآ هک  ـنـ یا شندیشوپ ... .  سابل  رد  یّتح  دشاب  مّظنم  ّبترم و  شیاهِشنَم  همه  رد  دیاب  یماظن  هک  هدیسر  اجنیا  هب  رشب  جیردتب ...  رشب ،
گنج نادـیم  وت  نیا  دـن  ـت نـمـی کـ یا ـ عر ار  تسا )  یلومعم  بدا  کی  نهاریپ  همکد  نتـسب  نوچ   ) یلومعم بدا  نیا  هک  تسا  یلاـباال 

. در ـپـ ـس شدو  ـت خـ ـسد دو بـه  ـ ـش ار هـم نـمـی  شدو  نا خـ ّـي جـ حـت درپـس . وا  تسد  هب  ار  اـه  ناـج  درک و  ناـنیمطا  شهب  دوـش  یمن 
یطابـضنا و یب  کتک  ام  گنج ،  لاس  ـت  ـش رد هـمـیـن هـ ـم ،  یدر ـه کـ بر ار تـجـ ـن  یا مـا  داد و ... ـد  هاو بآ خـ ـتـه گـل بـه  ـسد ـجـا  نآ
اب یتافانم  طابـضنا ، دیـشابن . نادرگور  تسا ،  طابـضنا  همزـال  هک  ییاـهزیچ  زا  ( ... 52  .) میدروـخ یلیخ  ار ... طابـضنا  رد  يرگ  یلاـباال 
رد ـی ـ  طا ـبـ ــض ـ نا تارر  ـطـه هـا و مـقـ با ـ ــض بو  را چـ نا چـ رد هـمـ شدو ،  قو خـ ـ فا زا مـ ـس  کر هـ درادـن ... . يردارب  حور  عـضاوت و 

ياـه هزوـح  ینید و  ياـه  هـعو  رد مـجـمـ يز کـه  نآ چـیـ مـثـل  ـت کـنـد . عا ـ طا ـتـی  ــس ـ یا بـ ـد ـ  نردار ود بـا هـم بـ لا کـه هـر  نـیع حـ
یم فرح  دنتـسشن  هناردارب  مه  اب  تسا ،  صّخـشم  مه  دودح  اّما  درگاش ، مه  وا  دات و  ـ ـسا نیا  دنتـسه ، رگیدمه  اب  درگاش  تسا و  هیملع 

تیاعر شزومآ و  مظن و  دریگ و  همـشچرس  هدیقع  نامیا و  زا  یماظن  طابـضنا  دیاب  هاپ  ـ ـس رد  ( ... 53 .) دننک یم  قیقحت  ثحب و  ای  دـننز ،
شزرا ساسارب  يراذـگ  شزرا  تسدریز و  زا  دّـقفت  يردارب و  حور  لاـح ،  نیع  رد  دوش و  تیاـعر  ینید  يا  هف  ـیـ ظو ناو  بتارم بـه عـنـ

سابل ای  یماـظن و  رهاوظ  يور  رب  مینک  یم  هیکت  اـم  رگا  هک  دـننک  لا مـی  ـی خـیـ ـض بـعـ ( 54 .) دشاب هتـشاد  نوزفازور  جاور  يونعم  ياه 
نیا رد  يرهاظ  ره  تسین !  هیضق  رهاوظ  نیا  تسا ،  يرگن  یحطس  نیا  تسا ،  هیضق  رهاوظ  رطاخ  هب  اهزیچ  ـن  یا ما جـمـع ،  ای نـظـ یماظن 
یم ناغمرا  هب  ار  گنج  نادـیم  رد  مظن  يراتفر ،  مظن  يرهاظ ،  مظن  دـنک ، یم  ینطاب  یعقاو و  رما  کـی  زا  تیاـکح  نادـیم  نیا  هصرع و 

بالقنا نارادـساپ  هاپـس  یماظن  نامزاس  رد  مهم  لـصا  کـی  هلءاـسم  نیا  دـهد و  یم  هب مـا  ار  یناـهج  میظع  يدـنب  ههبج  رد  مظن  دروآ ،
ارجا وم  هب  وم  ار  همان  نییآ  تسا ،  یطابـضنا  همان  نییآ  لماک  يارجا  هلءاسم  باب  نیا  رد  رخآ  هتک  نـ ( ... 55 .) دوش یم  بوسحم  یمالسا 
نییآ يارجا  تسا ...  هتشادن  دوجو  یتداع  نینچ  هاپس  رد  ًاصوصخم  هدوبن  تداع  همان  نییآ  يارجا  نوچ  ـد  یراذ هـیـچ کـم نـگـ کـنـیـد ،
عمج رد  ینارنخــس   - 2 ناـبآ 1370 .  15 یمالـسا ،  يروـهمج  هماـنزور   - 1 تشوـن : یپ  ( 56  .) تسا مزـال  بـجاو و  یطابـضنا ،  هماـن 
نامه  - 5 ص 51 . هرامش 44 ، بالقنا ،  مایپ   - 4 . 71  / 6  / 26 هاپس ،  ناهدنامرف  عمج  رد  ینارنخس   - 3 . 71  / 6  / 26 هاپس ،  ناهدنامرف 

 - 9 ص 81 . ماـیپ ،   - 8 ص 5 . هرامـش 20 ، لیلحت ،  اهدادیور و   - 7 ص 51 . یمالـسا ،  داشرا  ترازو  مایپ ،   - 6 ص 24 . هرامش 8 ، ، 
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هرامش نامه ،   - 12 ص 10 . هرامـش 111 ،  لیلحت ،  اهدادیور و   - 11 ص 7 . نامه ،   - 10 ص 13 . هرامـش 111 ، لیلحت ،  اهدادیور و 
رویرهش  26 یمالـسا ،  يروهمج  همانزور   - 15 ص 252 . ج 1 ، تیالو ،  ثیدـح   - 14 ص 4 . هرامـش 63 ، نامه ،   - 13 ص 14 . ، 54

ص 12. هرامش 48 ، لیلحت ،  اهدادیور و   - 18 . 26 ص 27 ـ  نامه ،   - 17 ص 57 و 26 . هرامش 56 ، لیلحت ،  اهدادیور و   - 16 . 1370
22 . 68  / 11  / 8 ناهیک ،  همانزور   - 21 ص 9 . هرامش 111 ، لیلحت ،  اهدادیور و   - 20 . 68  / 8  / 30 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 19

تـشهبیدرا ینیمز ،  يورین  ناهدنامرف  رادید   - 24 ص 31 . هرامـش 87 ، بالقنا ،  مایپ   - 23 ص 7 . هرامـش 33 ، لیلحت ،  اهدادیور و  - 
 - 28 ص 3 .  هرامـش 319 ،  نامه ،   - 27 ص 25 .  هرامـش 55 ،  بالقنا ،  مایپ   - 26 ص 3 . هرامـش 319 ، بالقنا ،  مایپ   - 25 . 1370

 / 6  / 28 یمالـسا ،  يروهمج  همانزور   - 31 نابآ 1370 .  5 یمالـسا ،  يروهمج  همانزور  29 و 30 - . 4 ص 5 ـ  ج 3 ، تیالو ،  ثیدح 
ص 15. هرامش 66 ، لیلحت ،  اهدادیور و   - 34 . 68  / 6  / 26 ناهیک ،  همانزور   - 33 . 252 ص 253 ـ  ج 6 ، تیالو ،  ثیدـح   - 32 . 70

هرامش لیلحت ،  اهدادیور و   - 37 . 73  / 2  / 6 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 36 رویرهش 1370 .  26 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 35
 ، نامه  - 40 نابآ 1370 .   5 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 39  . 13 ص 14 ـ  هرامش 48 ،  لیلحت ،  اهدادیور و   - 38 ص 12 .   ، 111

اهدادیور و  - 45  . 68  / 9  / 26 نامه ،   - 44  . 69  / 6  / 31 یمالسا ،  يروهمج   - 43  . 68  / 9  / 26 نامه ،  41 و 42 -  . 70  / 6  / 28
یسایس رتفد  اهدادیور ،  همیمض   - 48 ص 51 .  مایپ ،   - 47  . 22 ص 23 ـ  هرامش 8 ،  بالقنا ،  مایپ   - 46 ص 9 .  هرامش 111 ،  لیلحت ، 

 ، اهدادیور همیمـض و   - 51 هرامش 325 .  اهدادیور ،  همیمـض   - 50 ص 54 و 17 .  هرامـش 113 ،  بالقنا ،  مایپ   - 49 هرامش 325 .  ، 
رویرهش  26 نامه ،   - 54 نابآ 1370 .   5 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 53 ص 17 .  هرامـش 113 ،  بالقنا ،  مایپ   - 52 هرامش 325 . 

 ، هاپـس ینیمز  يورین  ناهدنامرف  اب  رادید  رد   - 56  . 74  / 8  / 17 نیسح 7 ،  ماما  هاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  نانخـس   - 55  . 1370
خ  / هاپس رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  یمالسا  تاقیقحت  زکرم  يربهر ، مظعم  ماقم  هاگدید  زا  هاپس  عبنم : تشهبیدرا 1370 . 

(2) تیالو رظنم  زا  هاپس 

تداهش یهدنامرف  میزادرپ : یم  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هب  عجار  یلاعلا ) هلظدم  ) يربهر مظعم  ماقم  ياههاگدید  هب  هلاقم  نیا  رد 
نایاپ ًاعقاو  اه  هّچب  دیاب  دـنوش ... لیدـبت  ـر  یذ ـ پا نا نـ ـ یا پـ را ، ـ کدو خـ لا ،  ّـ ـر فـع ـص نا بـه یـک عـنـ ـ ـش ـ ماد ـد هـر کـ یا ناردار بـ بـ یبلط ... 
مامت دیاب  ار  ناوج  نیا  زیچ  چیه  تداهش  نودام  هّللاو  دوش ، مامت  دش ، دیهش  هچنان  ـر چـ گا دسرب . تداهش  هب  ناشنایاپ  ینعی  دنوشب  ریذپان 

يا هّدـع  کی  ها  ـپـ ـس رد  ـد  یا بـ  ... . )) هاپـس دارفا  همه  میوگ  یمن  هّتبلا  میریگب ،  رظن  رد  دـیاب  یهاپـس  يارب  يرـصنع  روجنیا  اـم  دـنکن ...!
تشرد و ناوختسا  هک  دنوشب  ادیپ  هاپس  رد  یلوبق  لبا  هّد قـ یـک عـ دییامش ... ًالعف  هّدع  نآ  هک  دنشاب  اراد  ار  تاّیـصوصخ  نآ  هک  دنـشاب 
(57 .(() دننک ـد  ـشر ـنـد  ناو ـد بـتـ یا ـگـر هـم بـ ید يا  ـی هـ ها ـپـ ـس ّـه  ـت بلا ـد . نر شود بـگـیـ ار بـر  ـنـگـیـن  ـس راب  نیا  دنناوتب  اهنیا  دـنمورین ،
. دــننادب ناـشدوخ  ربـهر  ار  وا  ـنـد . ناد لدا بـ ار عـ وا  درو کـنـد کـه  ـ خر يرو بـ شدو جـ دار خـ ـ فا هد بـا  ـ نا ـ مر ناتــسدریز فـ بوـلق  بـلج 

ِروا نا و بـ ـمـ یا تـا  ـیـد ، شا ـبـر نـبـ هر تـا شـمـا  ـت ...  سا ير  ـبـ هر زا  ير  ـ ـص کی عـنـ یهدنامرف  هک  دننز  یم  یبوخ  فرح  کی  اه  یماظن 
 . تسین يروز  یکیناکم  زیچ  کی  یهدنامرف ،  دینکب . تسرد  ِیهدنامرف  دـیناوت  یمن  دـشابن  یهدـنا  ـ مر دار تـحـت فـ ـ فا نآ  لد  رد  شـمـا 

شزامنـشیپ دـیناوتب  دیـشاب ، شربهر  دـیناوتب  ـد  یا بـ تسا .  يربهر  نامه  وا  دـشوجب و  داقتعا  مارتحا و  نآ ،  نورد  زا  دـیاب  يرادـقم  کی 
وا نآرق  دوش  یم  رگم  دیـشاب . وا  ربهر  ات  دینادب  وا  زا  رتهب  ار  لئاسم  دی . ـ ناو وا بـخـ زا  ار بـهـتـر  نآرق  دیاب  دـییوگب . وا  هب  هلءاسم  دیـشاب و 

بـعـد رد شـمـا جـمـع شـد ، ـنـهـا  یا هک  یتقو  دیـشاب ...؟ وا  هدنامرف  امـش  تقو  نآ  دناد و ... یم  امـش  زا  رتهب  ار  لئاسم  تسامـش ،  زا  رتهب 
وُُدب ینک و  بآ  يورب  دیاب  دینک ، بآ  دیربب  نم  ـ شد هرا  ـر خـمـپـ یز ار  ـطـل  ـس ـن  یا ـتـی گـفـتـم ...  قو ـا  قآ ـیـد  یو صر و مـحـکـم بـگـ قـ

راک هب  ار  يوق  کشخ و  طابضنا  نیا  درادن  لاکشا  يراد ،  تازا  ـیـن مـجـ مز ـتـی  شاذ يد و گـ هار خـسـتـه شـ ـط  سو رد  رگا  يدرگرب و 
هلسلس دیاب  یمالـسا  یهدنامرف  ماظن  رد  ( 58  .) تسا ینآرق  یمالـسا و  دـص  رد  دـص  هکلب  تسین  یتوغاط  طقف  هن  قح  هب  رما  نیا  میربب و 
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رب وا  صیخـشت  حـی  ـ جر در و بـا تـ ما نـمـی گـیـ ـجـ نا فـال حـق  ـ خر يرا بـ هدـنامرف کـ هیحاـن  زا  هـکنیا  هـب  یعمج  رطاـخ  اـب  قـیقد  بـتارم 
 ، یهدنامرف ( ... 59  .) مظن دریگب : ماجنا  دیاب  لاور  ـن  یا هـمـه چـی بـر  وا ، رد  دو تـا  رد خـ نداد  لا خـطـا  ـتـمـ حا رتشیب  و  دوخ ، صیخشت 
 ، لم عـ سا ،  ـ ـس ـ حا ـن ،  هذ ّـکـی بـه  يزیچ مـت کی  تسا .  هبناج  همه  هرادا  عون  کـی  تسا ،  يربهر  عون  کـی  تسا ،  يونعم  رما  کـی 

. ... دوش یم  ییآراک  بجوم  حّلـسم  ياـهورین  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  حیحـص ،  یهدـنامزاس  اـب  یهدـنامرف  نیا  تسا .  حور  مسج و 
نیرت نییاپ  ات  بتارم  هلـسلس  لوط  رد  قیقد و  روطب  یتسیاب  ار  هطبار  نیا  تسا .  یهدنامزاس  نیا  يارجا  اب  یهدنامرف  حیحـص  هطبار  ظفح 

سک چـیه  هب  سک  چـیه  تسا .  عونمم  تناـها  دـینک ، نک  هشیر  ار  تنا  ـ ها حـّل  ـ ـس يا مـ ـ هور رد نـیـ میرکت ...  ظـفاح  دـیرب . راـک  هب  هدر 
، دش یم  یهتنم  مه  کتک  هب  اه  تناها  نیمه  زابرس . کی  هب  راد  هجرد  ای  رـسفا  کی  تسه ،  یک  ره  یهدنامرف  کی  هکنیا  دنکن . تناها 

تازاجم درک  مه  سک  ره  تسا  عونمم  عونمم  ـًال  صا ـا  هرا ـن کـ یا ـد . ندز یم  هنامحر  یب  دگل  تشم و  ریز  ار ، اهزابرس  دندز  یم  کتک 
هتفگ عمج  تاریبعت  اب  دیاب  اّما  دییوگب  يزیمآ  خیبوت  هلمج  دیهاوخب  تسامش  تسد  ریز  هک  یـس  امـش بـه کـ هک  درادن  یعنام  چیه  دوشب .

ییاهنت هب  هدنامرف  کی  تسین .  صخش  هب  مئاق  یهدنامرف  هتفای ،  نامزاس  ياه  هعوم  رد مـجـ منک ... ...  یم  خیبوت  ار  امـش  نم  ًالثم : دوش 
ياه هطبار  اب  زج  نیا  دنامب و  ظوفحم  دیاب  هلسلس  یهدنامرف ،  تسا  يا  هلسلس  کی  یهدنامرف ،  تسا  يدومع  کی  يا نـیـسـت .  هرا  کـ
درد هب  نامیا  یب  هدنامرف  تسا ...  نامیا  هدـنامرف ،  لّوا  ّـت  ـی ـصو ـ ـص خـ يریذـپ ...  تیلو  ؤسم  نامیا و  ( 60  .) تسین ریذپ  ناکما  حـیحص 

. دراد يا نـ هد  ـ یا تشادن فـ رگا  دشاب ، هتـشاد  دیاب  دینک  یم  لّوحم  وا  هب  هک  يراک  لقث  ردق  هب  ینا  ـمـ یا ّـت  ـی فر ظـ دروخ ، یمن  یهدنامرف 
رتشیب ناـمیا  یتسیاـب  ـد ، یآ ـالا مـی  ـی بـ یارا ـطـح کـ ـس هچ  ره  دـیدید  دـیدروخ ، میدروخ ،  ار  شا  هبرـض  میدرک ،  رارکت  ار  نیا  ـا  هرا بـ

ـؤ ـس نآ مـ لو مـی کـنـد  دو و قـبـ ـ ـش هدر مـی  ـپـ ـس وا  ّـتـی کـه بـه  یلو ـؤ  ـس نآ مـ ـد  یا بـ ـد . ـشا ریذـپ بـ ّتیلو  ؤسم  دـیاب  هدـنامرف  دوـش ...،
يزوسلد و يریذـپ ،  تیلو  ـؤ  ـس ـن مـ یا ّـب بـر  تر مـتـ در . ـ یذ ار بـپـ ّتیلو  ؤسم  نآ  زا  یـشان  تاعبت  دـشاب و  هدرک  لوبق  ًاـتقیق  حـ ار ، ّـت  یلو

یهلا تبهوم  کی  ار  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  هعومجم  رد  تیلو  ؤسم  ـز ! یز ناردار عـ بـ ( 61  .) تسا يریذپان  یگتسخ  راکتشپ و 
ـیـق فو تـ ـد ، نراد ـی  سا تیعقوم حـسـ زاین و  نید ،  نیا  هب  نینّیدتم  ادخ و  نید  هک  یماگنه  رد  ناس  ـ نا ـت کـه  سا ـی  گرز ـیـق بـ فو تـ دینادب .

رکـش ار  وا  دـینادب ، ادـخ  زا  ار  قیفوت  نیا  دـن . هدا کـ ـتـفـ ـسا هجو  نیرتهب  هب  دوخ  ِدادعتـسا  ناـکما و  زا  يا  هرود  نینچ  رد  هک  دـنک  ادـی  پـ
باسح هب  یهلا  ياضر  بسک  ماقم  ار  اـجنامه  دـیتسه  هک  اـج  رد هـر  ـمـا  ـش زا  ماد  ـ کر هـ دـینک . ظـفح  ناـتدوخ  يارب  ار  نآ  دـییوگب و 

يارب ار  حلاص  لمع  اوقت و  نامیا و  امـش  هک  یمادا  مـ ( 62 .) دنا هدوب  نآ  لابند  هشیمه  ادخ  حلاص  ناگدـنب  هک  تسا  يزیچ  نیا  دـیروآ و 
(63  .) تسامـش رایتخا  رد  هدـیزگرب  هورگ  کی  تاـناکما  ماـمت  تعیبط و  سیماون  ماـمت  ادـخ ، تردـق  ماـمت  دـینک ، یم  ظـفح  ناـتدوخ 
اب ار  ناتدوخ  هک  دیراذ  ـن بـگـ یار ار بـ انب  امـش  دنادب . هفیظو  کی  شدوخ  يارب  ار  یناسفن  تیبرت  هاپـس  نا  ـ هد ـ نا ـ مر دا فـ ـ حآ زا  ماد  ـ کر هـ

يازجا ناکرا و  زا  دـیاب  هدـنامرف  تیرومءام ...  هطیح  زا  عـالّطا  ( 64 .) دـینکب تیبرت  دـیهدب و  تضایر  ینید ،  تضایر  اـب  ینید ،  تیبرت 
... در ما گـیـ ـجـ نا رد پـی  ـسـتـی پـی  یا ـت کـه بـ سا ـی  یا ـی هـ سرزا مه بـ شهار  دشاب ... عالطا  اب  ًامئاد  شدوخ  تیرومءام  هطیح  فلتخم 
هلئا ـد و عـ نزر ـد مـثـل فـ یا شدو بـ نا خـ هد بـه یـگـ ـ نا ـ مر نا یـعـنـی فـ ـ هد ـ نا ـ مر رو فـ ـ ـض حـ ( ))... 65 .) دینک لاعف  ـد  یا ار بـ ـی هـا  سرزا بـ
نات یهدنامرف  ریز  دیاب  ناگی  دشاب . دیاب  امش  ياج  نیرتهب  امش  رما  ریز  ناگی  رارقتسا  لحم  ها کـنـد ، شدو نـگـ ـتـی خـ سر ـ پر ـ ـس تـحـت 
یم ار  یـسک  ام  رگا  دشاب . ییانثتـسا  زیچ  کی  یتسیاب  ناگی  زا  امـش  تبیغ  دیناسرب  نآ  رـس  يالاب  ار  ناتدوخ  دیاب  دیتسه  اجک  ره  دـشاب 

هک دنهدب  شرازگ  دیاب  دنیآ  یم  یتقو  دننک ، یسرزاب  ار  تایلمع  هقطنم  رد  یتایلمع  ياه  ناگی  رارقتـسا  زکرم  ای  ار  طوطخ  ًالثم  میتسرف 
زا ها  ـپـ ـس هّللاد  ار بـحـمـ نآ نـکـتـه  دراد کـه  دو  ـ جو ـتـه یـک نـکـتـه  بلا ـد ... ندو ـیـنـش بـ نوا مـعـ دوب ، شماقم  مئاق  دوب ، رکـشل  هدـنامرف 

رایـسب ـه کـه  جرد ـن  یا دوشن یـعـنـی  هتفرگ  امـش  زا  نیا  دیـشاب  بظاوم  تساه .  هدر  همه  رد  هدنامرف  روضح  نآ  هدرک و  یم  لّوا عـمـل 
ار هاپس  هینب  هدنامرف ،  ناردار  شـمـا بـ هاپـس ...  هینب  تیوقت  ( 66 .) دنکن ادج  اه  هدر  نیرت  نییاپ  ات  ناترداک  زا  ار  امش  تسا  یـشزرا  اب  زیچ 

تیوقت هتبلا  دیلو . ؤسم  فّظوم و  رتشیب  هنیمز  نیا  رد  دنتسه ، رتالاب  تیلو  ؤسم  رد  امش  زا  مادک  ره  دینک و  تیوقت  دیاب  دیناوت  یم  هچ  ره 
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همه زا  رتالاب  اّما  مینک ،  یم  شرافـس  ام  هشیمه  هک  تسا  ییاـهزیچ  نیمه  طابـضنا و  یهدـنامزاس و  تازیهجت و  شزومآ و  هب  هاپـس  هینب 
امـش و هـم ندرگ  رب  مه  هک  تسا  یفیلکت  کی  نیا  درک . تیوقت  ار  هاپـس  هملک ،  یقیقح  ياـنعم  ـد بـه  یا بـ ( 67  .) تسا تیونعم  هب  اهنیا 

حّلـسم ياهورین  زا بـقـیـه  ار  ها  ـپـ ـس هک  ییاهزیچ  نامه  صالخا و  دامتعا و  رکف و  هیحور و  ینعی  يونعم  دـعب  هب  ـت .  ـسا هد مـن  ـهـ عر بـ
یماظن يرادا و  یهدنامزاس  نینچمه  درک . هجوت  دیاب  میرادن ،  ار  هاپس  هک  تسا  نیا  شیانعم  میریگب  وا  زا  ار  اهنآ  رگا  دنک و  یم  زیامتم 

دیاب تسا ،  مزال  هک  ار  ییاهزیچ  ریاـس  رازبا و  یمزر و  یملع و  ياـه  ییاـناوت  ـت و  یر ـ ید ما مـ ـتـحـکـ ـسا یهدـنامرف و  بتارم  هلـسلس  و 
زا زاسراک  دامتعا و  لباق  نئمطم و  يورین  ناونع  ار بـه  ها  ـتـی سـپـ ـس ـ یا بـ ( 68  .) میهد رارق  راک  يانبم  دیاب  ار  دعب  ود  نیا  تفرگ ،  يّدـج 

فدـه نیا  يانبمرب  یحرط  ره  ـتـی  ـس ـ یا ـت و بـ ـسا فد مـ هـ ـن ،  یا ـیـم .  ـشا ـتـه بـ ـشاد رو  ـ ـش بال و کـ ـقـ نا هنحـص  طسو  رد  تهج  همه 
زا ـی ؛  یآرا ظا کـ ـ حل زا  ظا کـیـفـیـت ؛  ـ حل زا  دیهدب : دـشر  دـیناوت  یم  هچ  ره  دـیاب  ار  هاپـس  دـیراد  تیلو  ؤسم  امـش  ( 69 .) دریگب لکش 

بوخ رایـسب  شزومآ ؛  دـیازفا . یم  هاپـس  ياه  ییآراک  هب  زیچ  هچ  دـینیبب  دـینک  هاگن  قیقد  یماظن  کی  لثم  ـت  ـسرد ـی ؛  یا ـ ناو ظا تـ ـ حل
دین هـر چـه کـه فـکـر مـی کـ دیرادب . ساپ  ار  نآ  بوخ  رایسب  یهدنامرف ؛  دیریگب . يدج  ار  نآ  بوخ  رایـسب  طابـضنا ، دیورب . شلابند 

یماظن هعومجم  کی  هک  ـیـد  یا ـ مر ضر بـفـ فـ دـیناسرب . مزال  رّوطت  هب  ار  ناتدوخ  هنیمز  نآ  رد  بوخ ،  رایـسب  تسا ،  رث  ؤم  تـالآ  رازبا و 
زا دیـشاب  ـه  نو نـمـ ـت کـنـیـد . فر ـ ـش ـیـنـه پـیـ مز ـن  یا رد  دراد ، زا  ـی نـیـ ـسد كرحت مـهـنـ هـب  دـشاب  هتـشاد  ییآراـک  یلیخ  دـیهاوخب  رگا 

ـچـه نآ ار ، یماظن  ياه  ییاناوت  ناتدوخ ،  رد  ار  اه  ییاناوت  مامت  دیاب  دـیا  هتـسجرب  هعومجم  کی  ـمـا کـه  ـش ( 70  .) تردق توق و  ظاحل 
 (( ـی هد ـ نا ـ مر شرور فـ پـ  )) مـثـًال ـیـد ؛ هد شرورپ بـ یتسیاب  ناـتدوخ  رد  تسا  مزـال  یماـظن  هعومجم  کـی  يارب  دـی  کـه فـکـر مـی کـنـ

ار یهدنامرف  شقن  ساسح  ینارحب و  عقاوم  رد  دـنناوتب  هک  تسا  یناهدـنا  ـ مر شرور فـ پـ ـیـنـی ،  مز يور  رد نـیـ مزال  يا  ـ هرا زا کـ یـکـی 
نیب ياه  شزرا  تیاعر  لصا  مه  رگید  لصا  کی  هیبنت  قیوشت و  ( 71  .) میدرک ساسحا  ار  دوبمک  نیا  ام  دنهد و  ماجنا  یهجو  نیرتهب  هب 

هک اهردارب  امـش  تفرگ و  يّدج  دیاب  ار  هیبنت  قیوشت و  نیا  ـت کـه  ـسا قیوشت و تـنـبـیـه  هلءاسم  ینعی  تسه ؛  ناتدوخ  نورد  ینامزاس و 
صل ـر مـخـ عا ـ ـش درَم  شترـضح  درک . یم  دروخرب   ( ع  ) نینم ؤملاریما  هک  دینک  دروخرب  هنوگ  نآ  ناتتـسدریز  هب  تبـسن  دیتسه ، هدـنامرف 
قّالـش دـناباوخ  دوب ـ  هدرک  هک  یهاـنگ  رطا  بـه خـ تفر ـ  یمن  وا  دورب و  اـهنآ  فرط  هب  دنتـساوخ  یم  وا  زا  هیواـعم  ههبج  هک  ار  شدوـخ 

یم يوق  ار  هاپـس  هینب  دـش ، روطنیا  رگا  دـنامب . تازاج  نود مـ وا بـ را بـد  ـن کـ یا ـت ،  ـسا یبوخ  مدآ  ینالف  نوچ  دـنیوگب  یتسیاـبن  دز ...
رد ـد  یا نا بـ ـ هد ـ نا ـ مر فـ یفنم ...  ياهتباقر  فذـح  ( 72 .) دروخ یم  ار  شدوخ  هاپـس  نورد  دوشن ، ییاهدروخرب  نینچ  نیا  رگا  ّالا  و  دـنک .

. دـنزومایب نارگید  هب  لمع  رد  ار  ییارگ  هطباض  يراکزیهرپ و  يرگیماظن و  دنـشاب و  نارگید  قشمر  ـ ـس ـتـه ،  ـس ـ یا ـ ـش يا  ـ هرا ـتـ فر هـمـه 
دیاب هک  تسا  یکانرطخ  يرا  بـیـمـ اه ، نظءوس  اه و  هعیاش  هب  نداد  نادیم  نوگانوگ و  ياه  شخب  دار و  ـ فا نا  يا مـنـفـی مـیـ ـت هـ با ـ قر

هدوـلآ دروآ ، یم  دـیدپ  داـهج  هزیگنا  یهلا و  ياهفدـه  هـک  ار  يرطعم  ياـضف  دــباین و  هار  هاپــس ،  دــنمورین  ناوـج و  دــبلاک  هـب  زگره 
ـ  دیبا یمرد یـ ار  نآ  هاگآ ،  ِلد  همه  هب  دوخ  امش  مناد  یم  هک  نازیزع ـ  امش  هب  بناج  نیا  هناق  ـفـ ـش ـر مـ کذ یمئاد تـ روضح  ( 73 .) دزاسن

هئطوت و تسه و  زین  هدا  ـ ـش نیک گـ تسد  هتفرگ و  نیمک  نمـشد  تسه ،   ( ص  ) يدّـمحم بان  مالـسا  طـخ  رد  تکرح  اـت  هک  تسا  نآ 
نادـنزرف بـالقنا و  ناییادـف  روضح  تسه ،  اهدـید  نیا تـهـ اـت  تسه و  زین  یمالـسا  سّدـقم  ماـظن  هب  تبـسن  يزیگنا  هدـسفم  تناـیخ و 
یهدنامرف یهدنامزاس و  ار  هاپس  دیاب  هک  تسا  تفایرد  شنیب و  نیا  اب  امش  تسا .  یتا  ترورـض حـیـ زین  نآ  دنمتردق  ناوزاب  یمیمص و 

دمآراک و ياه  ناوج  زیزع ، ناردارب  امـش  متـساوخ  یم  ( ... 74 .) دیزاس دمآراک  نیب و  نشور  هدید و  شزومآ  طبـضنم و  ار  نآ  دـینک و 
زاغآ زا  بالقنا و  يزوریپ  زاغآ  زا  یت  ـ کر ـیـد کـه یـک حـ ـشا ـتـه بـ ـشاد ّـه  جو نآ تـ تیلو بـه  ؤسم  بحاص  هدیـشک و  جنر  هدید و  ههبج 

ثداوح اب  و   ( هر  ) ماما تلحر  اب  گنج و  ندـش  مامت  اب  تکرح  نیا  هک  تسا  هدـش  زاـغآ  یمالـسا  بـال  ـقـ نا ناراد  ـ ـسا هاپـس پـ شیادـیپ 
هدارا لا  ياد مـتـعـ ـر خـ گا کـه  میتـسه ،  هار  طـسو  زوـنه  اـم  دراد و  هـمادا  ناــنچمه  تـکرح  نـیا  هـکلب  دوـش ، یمن  ماــمت  نوگاــنوگ 

دراد خـیرات  میـشاب .  گرزب  ياـهزیچ  دـهاش  هدـنیآ ،  رد  دـیاب  دـید و  می  ـ هاو ار خـ نو  ـ گا ـ نو ـل گـ حار ـحـنـه هـا و مـ ـص مـا  ـد ، یا ـ مر بـفـ
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 ، ـخ یرا يا تـ دوش و پـیـچ و خـم هـ یم  یط  امـش  نم و  نامز  رد  دراد  خیرات ،  تکرح  ّمهم  ياه  مخو  چـیپ  زا  یکی  دو ، ـ ـش ضو مـی  عـ
چیپ و نامه  زا  یکی  رد  ام  تسا و  هظحل  کی  لسن  ود  ای  لسن  کی  رمع  یهاگ  خیرات  رد  تسا .  یندش  یط  يدامتم  يا  ـ هلا لو سـ رد طـ

نیا دوش و  دروخرب  نآ ،  عون  ره  زا  فّلخت ،  اب  دیا  ها بـ ـپـ ـس رد  تاّفلخت  يریگیپ  ( 75  .) میتسه فطع  طاقن  زا  یکی  رد  هدـمع و  ياهمخ 
دنیـشنب ًانایحا  الاب  تیلو  ؤسم  رد  ییاقآ  کی  مینی  مـی بـ ( ... 76 .) ددرگ تنایـص  ات  دشاب )  ) رود یعیبط  ياه  تفآ  همه  زا  یبالقنا  نامزاس 

راوازس ًاعقاو  ایآ  درک ؟ دیاب  هچ  یمدآ  نینچ  کی  اب  دییوگب  امـش  دش )) دنهاو  ما خـ ـ غدا ـش  ترا هاپـس و  هرخالاب  هلب  : )) دیوگب ییاج  کی 
!؟ دیوگب روطنیا  یـسک  کی  دـعب  دـننک ، تسرد  ّبترم  مظنم و  شدوخ  ياج  رد  ار  ینامزاس  کی  هکنیا  يارب  ناسنا  يا  هّدـع  کی  تسا 

تفر دهاوخ  نیب  زا  هاپس  مینک ،  درو نـ ـ خر بـ تا ،  ـ فّل اب تـخـ ام  رگا  دوش و  هداد  شیازس  دیاب  هک  تساطخ  عییضت و  کی  هبرض و  کی  نیا 
شرورپ ( 77 .) دیـشاپ دهاوخ  مه  زا  دروخ و  دهاوخ  ناکت  دحاو ، نآ  دـینکن ، دروخرب  اهاطخ  اب  ناتدوخ  تسد  ریز  دـحاو  رد  امـش  رگا  . 

دو و هداد شـ شرور  ییاسانش و پـ دیاب  هک  تسه  نوگانوگ  ياه  هبنج  رد  ناشخرد  ياهدادعتسا  هاپـس ،  میظع  ـه  عو زا مـجـمـ اهدادعتـسا 
بـیـن  )) يا شزرا هـ ـت  یا ـ عر اــه  شزرا  ظــفح  ( 78 .) دــتفا را  بـال بـه کـ ـقـ نا يــالاو  يا  فد هـ هار هـ رد  ـی  نا ـ ــس ـ نا ـن گـنـجـیـنـه  یا
يرا کـنـیـد کـ ( 79 .) داد تیمها  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  مهم  لصا  کی  هیبنت  قیوشت و  هلءاسم  نتفرگ  يدج  هاپـس و  نورد  رد  ینا ))  ـ مزا سـ
بیرغ و هعومجم  نیا  رد  حـلاص  لمع  دـشاب و  یلـصا  هغدـغد  راک و  اهـشزرا  ظـفح  كراـبم ،  سدـقم و  داـهن  نیا  ـه  عو رد مـجـمـ کـه 
ار و طخ  ار و  هار  هبرجت ،  ظاـحل  زا  ناـمیا ،  ظاـحل  زادـیاب  دـیتسه ، نارگید  زا  رت  هتـسجرب  ناهدـنامر و  ـمـا کـه فـ ـش ( 80 .) دوشن يوزنم 

یم قیوشت  ار  نادرگ  نآ  هدـنامرف  مینک  قیوشت  ار  نادرگ  کی  میهاوخ  یم  یتقو  ام  زاسراک  مظن  ( 81 .) دینک ظفح  ار  هزیگنا  ار و  فده 
هب طوـبرم  وا  لـم  ّـا عـ ما ـد ، ندر ـش عـمـل کـ نا یـگـ هدر ،  نادر عـمـل نـکـ هد گـ ـ نا ـ مر یلا کـه فـ رد حـ ـت !  ــسا ـن  یا زا  ریغ  رگم  مـینک ، 

ـن یا رد  يز کـه  درکلمع چـیـ رد  تقد  ( 82 .) دننک لمع  تسرد  دنناوتب  اهنیا  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  هدنامرف  مظن  نیا  تسا .  هدـنامرف 
، اـه یـشم  طـخ  اـهرات ، ـ فر هو هـا ، ـیـ ـش یـعـنـی  ـت .  ـسا در عـمـل  رار بـگـیـ ّـه قـ قاد درو مـ ـد مـ یا بـ نا )  ـ هد ـ نا ـ مر عا فـ ـتـمـ جا  ) تا ـ ــسل جـ

دیدرت سءای و  هاپـس ،  ياهرداک  رد  دینک  شـشو  اهدیدرت کـ عفر  ( 83  .) تسا تالاکشا  ندرک  حیحـصت  دعب  شتالاکـشا و  اهدرکلمع و 
نکمم هک  دوش  یم  هدهاشم  نآ  لاثما  ای  يراذگنوناق  زکارم  رد  يدراوم  تاقوا  یها  گـ دینک ... هزرابم  تدش  هب  رما  نیا  اب  دنکن . ادیپ  هار 

ـی یـا یـک نو ـ نا کی قـ هک  تسین  روط  نیا  دوشب . ... ینارگن  دیدرت و  هیام  يا  هدـیدپ  چـیه  ـد  یا نـبـ دو . ـ ـش ـی  نار دـیدرت و نـگـ هیام  تسا 
تردـق نامه  اب  هاپـس  ایآ  هک  دـتفا  ـد  یدر ـی بـه تـ ـس دوش کـ بجوم  نوگاـنوگ  زکارم  رد  يا  همزمز  یفرح و  یّتح  اـی  يا  يریگ  میمـصت 

هلسلس هجرد و  ( 84 .) دوش هلباقم  هزرابم و  تدـش  هب  اه  نهذ  رد  دـیدرت  نیا  اب  یتسیاب  ریخ . ای  تشاد  دـهاوخ  ماود  ییاناوت ،  رظن و  دروم 
دنهدب رگا  یلو  مرادن  ربخ  متفگ  یم  نم  دـنهدب ؟ هجرد  هاپـس  هب  دـنهاوخ  یم  ایآ  دندیـسرپ  یم  ههبج  رد  نم  زا  ـی هـا  ـض بـعـ بتارم ... 

ير ـ یذ نـظـم پـ ( 85  .) تسا بوخ  دننک  رادروخرب  ایند  ياه  شترا  رگید  تاّیبرجت  زا  ار  امـش  نامزاس  دـناوتب  هک  هچنآ  ره  تسا و  بوخ 
ینعی بتارم  هلـسلس  هدش . ...  رارکت  ّبترم  بتارم  هلـسل  ـ ـس ناو  ـل بـه عـنـ یاوا ـت کـه  ـسا يز  نا چـیـ ـه هـمـ مل يا حـقـیـقـی کـ بـه مـعـنـ

زا ـد و  هد نا  ـ مر یهدـنامرف فـ يور  زا  دوخ  تسدریز  هب  هناـعطاق  هک  دـشاب  يروـجنیا  وا  يریذـپ  مظن  هتفرگ  رارق  هک  اـجک  ره  یـسک  ره 
بوچراـهچ رد  تعاـطا  دـهاوخب . تـسدریز  زا  ار  شدوـخ  ناـمرف  زا  لـمع  دـن و  ار عـمـل کـ نآ  ـد ، ـشا ـر بـ یذ نا پـ ـ مر دو فـ قو خـ ـ فا مـ

زا دـیابن  تسدریز  هک  تسه  ییاهاج  کی  دراد ، هطباض  تعاطا ،  دـینک ، یم  دـیدرک و  هظحـالم  امـش  هک  هماـن  نییآ  نیمه  رد  طـباوض .
شدوخ فلتخم  ياه  هزیگنا  هب  تسا  رد جـبـهـه جـنـگ مـمـکـن  يزا  ـ بر سـ تساجک ... .  هدش  صخشم  نآ  رد  هک  دنک  تعاطا  قوفام 

ار ّـه  ـی ـض ـن قـ یا ـد  یا بـ ـتـیـد ، ـس ـش هـ ترا كر  ـتـ ـش دا مـ ـتـ ـس ـس  یئر ـتـیـد یـا  ـس ها هـ ـپـ ـس هد کـل  ـ نا ـ مر هک فـ امـش  اـّما  دـنک ، حورجم  ار 
را ـًا بـه کـ مئاد هـل  ـ ـسل ـ ــس ـن  یا ـد  یا بـ لا کـنـد . ـؤ  ــس نا  هد یـگـ ـ نا ـ مر زا فـ وا  لا کـنـیـد ، ـؤ  ــس نا  ـتـ یور هد نـیـ ـ نا ـ مر زا فـ لا کـنـیـد . ـبـ ند

نزوس كون  کی  امـش  ندـب  هشوگ  ره  رگا  ناسنا .  ندـب  ملاس  باصعا  هلـسلس  لثم  دـنک ، ّتیلاّـعف  یئزج  هثداـح  هرا هـر  ـ برد بـیـفـتـد و 
دیاب لو  ؤسم  دوش ؛ یم  سح  زغم  رد  درد  ًاروف  دـنهد ، یم  ماجنا  ار  یحیحـص  مّظ و  را مـنـ با یـک کـ ـ ـص ـ عا هل  ـ ـسل ـ ـس نیا  ماـمت  دروخب 
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بـال و ـقـ نا زا  عاـفد  تمدـخ  رد  هک  تسا  یناـسک  نیب  رد  هژیو  طاـبترا  عـضوم و  نییعت  قـیقد و  مظن  کـی  ياـنعم  هب  هجرد  ( 86 .) دیشاب
دح قیقد  مظن  تسا .  مظن  قطن  مـ ـی ،  ما قطنم نـظـ دـنک . یم  ادـیپ  روهظ  یماظن  تاجرد  اـب  ناـمزاس  ماـظن و  نیا  دـنراد و  رار  رو قـ ـ ـش کـ

ربهر تفای ))  دـهاوخن  تیدوجوم  یماظن ،  نامزاس  کی  ماظن و  نآ  نودـب  تسا و  رگید  تالیکـشت  اب  یماظن  ناـمزاس  کـی  نیب  لـصاف 
یگنهامه اه و  يراکمه  شیازفا  بجوم  نارادـساپ  هاپـس  ياهور  ـه بـه نـیـ جرد يا  ـطـ عا ـد کـه  ندر يراودـیما کـ راهظا  یمالـسا  بالقنا 

ها رد سـپـ ( ... 87 .) دوشب یمالسا  بال  ـقـ نا يالاو  فاد  ـ ها ـهـا و  شزرا زا  عا  ـ فد رد جـهـت  ـی  ما يا نـظـ نا هـ ـ مزا ـ ـس ـتـر بـیـن  ـش ياه بـیـ
ار یگناگی  تیمیمـص و  عون  کی  نیا  ـتـنـد ،... فا یم  هار  مه  رانک  رگیدـمه و  اب  یتمالع  هناشن و  هنوگ  چـیه  نودـب  سابل ،  کی  اب  هـمـه 

نیا هجو  چـیه  هب  بلطم  نیا  ینعی  تسا  يرتـگرزب  نسُح  هجرد ،  نسُح  هت  ـ بلا دو . یگرزب بـ نسُح  هک  دروآ  یم  دوـجو  هـب  یعیبـط  روـطب 
ار ـش  مار ـتـ حا ـیـن  یا حطس پـ ردارب  نآ  دشاب  هجرد  نیا  ینعی  دیـشاب . هتـشاد  مه  اب  ار  ود  ره  امـش  اّما  در . لا نـمـی بـ ـؤ  ـس ریز  ار  تاجرد 

ادیپ روضح  دشاب  دیا ، هتشاد  هش  يا کـه هـمـیـ ـه  ناردار دروخرب بـ نامه  ناتدروخرب  امش  اّما  دهدب  مه  ار  شمالـس  دراذگب و  امـش  هب  مه 
هک تاجرد  هلءاسم  باب  رد  اـّما  ( 88 .) دش یم  شیادیپ  یهاگ  مّدقم  طوطخ  رد  هاپس  لک  هدنامرف  هک  دوب  نیا  هاپـس  تفرـشیپ  ّرـس  دینک و 
ّالاو دنک  یم  مه  کمک  هتبلا  يرگیماظن و  هب  دنک  هک کـمـک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مراد ،  مامتها  نآ  هب  ردـقنآ  نم  دـیدرک  هدـهاشم  امش 

هزادنا هجرد  يور  زا  ار  هّللا  لیبس  یف  دهاجم  راکادـف و  هدـنمزر  ردارب  شزرا  اجنیا گـفـتـم  نم  دـش ، یم  هداد  اه  هجرد  هک  يزور  نامه 
نود ـت و بـ ـسا مزال  طابـضنا ، يارب  يدـنب  هجرد  نکل  تسا .  يریگ  هزادـنا  لباق  ـگـر  ید يا  تلا هـ ـ ـصا يور  زا  وا  شزرا  میریگ ؛  یمن 

تـسایند زورما  يرگ  یماظن  ياه  هبرجت  نیر  هد تـ ـ نز نیرتون و  نیرت و  هزات  وزج  يدـنب  هجرد  هلءاـسم  تسین و  نکمم  يدـنب  هجرد  ـن  یا
حطس رد  تسا و  مزال  مه  زاجم و  مه  هک  تسا  هت  ـ شذ ـه گـ بر زا تـجـ ندر  هدا کـ ـتـفـ ـسا ـن  یا هکلب  تسین  مه  سک  چیه  زا  دیلقت  هتبلا  هک 

ـی کـه یا ـ هلا يور سـ زا  نآ  ياطعا  هک  تسا ،  سدقم  امش  يارب  دوشب  هتشاذگ  دیاب  هکنیا  نمـض  هجرد  نیا  و  مینک . ...  دیاب عـمـل  هاپس 
تیوضع و هدـنهد  ناشن  دـشاب و  یم  تسا ،  يریگ  هزادـنا  لباق  ـحـیـح و  ـص ـی کـه  یا ـهـ ـشزرا تا و  ـیـ ـصو ـ ـص ـد و خـ ندو رد جـبـهـه بـ

قوفام زا  ییانتعا  یب  ریقحت و  يرگ و  هزیتس  ییوخدـنت و  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  ـه  جرد تسا ... .  ندوب  باداش  هدـنز و  هرکیپ  زا  یئزج 
ـت و مــال یـک عـ ـه ،  جرد ( 89 .) دـشاب ظو  شدو مـحـفـ يا خـ ـد بـه جـ یا ـی بـ مـال ـ ـسا يردار  ـه بـ کل بـ در ، ما بـگـیـ ـجـ نا ـت  ـسدر ـ یز هـب 
قیقد و مظن  کی  يانعم  هب  هجرد  دوشب . لصاح  هجرد  اب  ًاـقیقد  دـیاب  هک  تسه  ـا  هز یل چـیـ ـت خـیـ مـال ـن عـ یا ـت  ـش پـ ـت .  ـسا ـه  نا ـ ـش نـ

دیاـب مظنم  ناـمزاس  نیا  مظن و  نیا  دـنروشک . بـال و  ـقـ نا زا  عا  ـ فد ـت  مد رد خـ هک  تسا  یناـسک  ناـیم  رد  هژیو  طاـبترا  عضوم و  نییعت 
نا ـ مزا ـ ـس ماظن و  مظن ،  نودـب  دریگ و  یم  ماجنا  مظن  اب  ًاـساسا  یماـظن  يد  حـیـطـه بـنـ اد کـنـد ... دو پـیـ ـ جو روضح و  هجرد ،  اـب  ًاـمتح 

دیاب هک  تسا  یقیقد  مظن  نیمه  تسا ،  نآ  ریغ  نآ و  زا  جراخ  یماظن و  نامزاس  کی  نیب  لصافدح  هک  يزیچ  نآ  درادـن . دوجو  یماظن 
هاپـس دریگ . رارق  هظحالم  دروم  دـیاب  ضاـمغا  مدـع  هّجوت و  اـب  ییارگ  هورگ  هلءا  ـ ـس ییارگ مـ هورگ  بزحت و  مدـع  ( 90 .) دوشب تیاعر 

هچنانچ رگا  دـنک . هزرابم  دـیاب  لئاسم  هنوگ  نیا  لبا  رد مـقـ هد  ـ مآ دو  ـ جو الاو بـه  يا  كال هـ شزرا هـا و مـ يا  ـبـنـ مر ینارادـساپ کـه بـ
رگید دشابن ، امرفمکح  وا  رب  اه  هطباض  زا  قیقد  يوریپ  دشا و  ـتـه بـ ـشاد دو نـ ـ جو ـی  ـسا ـ ـسا یلـصا و  ياه  هزیگنا  یگچراپکی و  هاپـس  رد 

( ... 91 .) دوش ظفح  دیاب  لّوا  هجرد  رد  یبالقنا  ياه  شزرا  نیاربانب ،  تشاد .  دهاوخن  يزایتما  شهباشم  ياهدـحاو  ناراد بـر  ـ ـسا هاپس پـ
یماظن دحاو  لخاد  دارفا  ینعی  دوشن  تسایـس  دراو  شترا  دنیوگ  یم  هکنیا  دنکن . تلاخد  تسایـس  رد  دندومرف ، ماما  هک  هنوگنامه  هاپس 

رد یلو مـا  ـد  نرو ـیـا هـمـیـن طـ ند يا  ـش هـ ترا ـتـه  بلا ـت .  ـس روـط نـیـ نیا  ریخ  درذـگ ؟ یم  هـچ  هـک  دـننادن  و  دـنمهفن ؟ تسایـس  دـیاب 
هک دنمهفب  همه  دیاب  ناملسم .  دهاجم  یبالقنا  کی  هب  دسرب  هچ  دنکن . كرد  ار  یسایس  لئاسم  هک  ـیـم  ناد نا نـمـی  ـ مل نءا یـک مـسـ شـ

تـسایس رد  میـشاب .  هتـشاد  هـمه  ار  ـی  ـسا ـیـ ـس لـئا  ـ ـس ـل مـ یل كرد و فـهـم و تـحـ ترد  هزرا مـی کـنـیـم و قـ ـکـا مـبـ یر ـ مآ اـم بـا  ارچ 
سیئر تاـباختنا  سلجم ،  تاـباختنا  نوـچ  یلئاـسم  رد  یمزر  یما و  نا نـظـ ـ مزا ـ ـس ناو یـک  هـب عـنـ هاپــس  هـکنیا  ینعی  ندرکن  تلاـخد 

ـد، نراد ّـت  یلا ّـ روشک فـع رد  یـسایس  حانج  ود  مینک  ضرف  هکنا  ًـال چـنـ مـثـ دو ، ـ ـش دراو نـ رو  ـ ـش ـل کـ خاد يا  يد هـ حا بـنـ روهمج و جـنـ
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ار هاپس  دیتسه  اجنیا  هک  اهامش  رثکا  زا  نم  متـس .  لئا هـ شزرا قـ ـعـًا  قاو ها  ـپـ ـس يار  دو مـن بـ ـ ـش دراو  دراد بـه نـفـع یـکـی  ها حـق نـ سـپـ
هک عون  کی  میراد :  شترا  عون  ود  ایند  رد  ام  دـنک ! یم  قرف  بزح  اب  هاـپ  ـ ـس یلو  ـتـم ،  ـس هاپـس هـ زوسلد  نم  هّللاو  مسانـش ،...  یم  رتهب 

کی یلو  تفر  شدوخ  درک و  اتدوک  رگید  یشترا  کی  مه  دعب  درک و  اتدوک  دمآ و  يریُمن  لّوا  هک  نادو  ـ ـس ـش  ترا ـد مـثـل  نا یـسایس 
ـت کـه ـسا ـن  یا ـگـر  ید عو  ّـا نـ ما ـتـنـد . ـس هد هـ نییعت کـنـنـ نایماظن  شترا و  اهروشک ، نیا  رد  سپ  دروآ . راک  رـس  یماـظن  ریغ  هاگتـسد 

یم راک  تموکح  اب  شترا  دیآ ، یم  رگید  حانج  دور و  یم  حانج  نیا  دوش ، یم  تاباختنا  دـنرادن . يراک  یـسایس  لئاسم  ـش هـا بـه  ترا
تـساوخ یمن  ماما  ار . ماما  شیامرف  دارفا  یلیخ  دندر  ـیـر کـ ـس بـد تـفـ ( ... 92 .) دـنک یم  شالت  روشک  زا  تسارح  ظفح و  يارب  وا  دـنک ،

يوت یـعـنـی  تسه ،  يزابدناب  ییارگ و  هورگ  يدنب و  حانج  نیصّخشتم  حوطس  رد  دیشابن ... بزح  نالف  وز  دیاب جـ امش  طقف  هک  دیوگب 
... ـد یآ ـش مـی  ـشو زا یـکـی خـ ـد ، یآ شدـب مـی  مدآ  یکی  زا  دراد ، یـشنیب  ناـسنا  هرخـالاب  بخ  دیـشاب ... دـیابن  امـش  مه  اهدـناب  نـیا 
یم ّتیلاّعف  اه  شنیب  نیا  ساسارب  طوطخ  اه و  نایرج  اه و  میت  ـا و  هد ـ نا اه و بـ هورگ  اّما  دراد ، یلاکشا  هچ  ناتدوخ ،  لام  ناتصیخ  ـ ـش تـ

ـنـهـا یا ـد ... یو دب بـشـ يدوخیب  یسک  کی  اب  دیبوخ  امش  ینالف  اب  هک  نال بـیـنـش  ـر فـ طا يار خـ بـ ـد . ـشا ـمـا نـبـ ـش رد  دیاب  اهنیا  دننک ،...
يرکف تیاده  ای  دنهد  یم  ماجنا  يرکف  راک  هک  ییاهشخ  نآ بـ رد  صوصخب  زونه ، هاپس  يوت  دنتسه  هداتفینرب ...  هنا  ّـفـ سءا ها مـتـ رد سـپـ

رکف ای  دنیوگب  ای  دنـسیونب  ای  يا  هعومجم  کی  يوت  دنورب  دـشاب . دـیابن  دوش ، یمن  ییاهز  نینچ چـیـ کی  دـنراد ، يرکف  ریثءات  ای  دـنراد 
 . ... تسا عرـش  فالخ  نیا  دنـشوپب ... هاپـس  مرآ  سابل  حبـص ،  مه  دعب  دننک . یـسایس  عاضوا  قیرفت  عمج و  ای  دننک  رظن  لدابت  ای  دن  کـنـ

اب دننک  یم  لایخ  نّویـسایس  هک  تسا  يا  هدوهیب  یـسایس  ندز  پگ  اهتعاس  زا  شیب  بتارم  هب  تسرد  يرگیهاپ  ـ ـس ـت  عا ـ ـس شزرا یـک 
دوش و هدیمهف  دیاب  یماظن  ياهورین  یّتح  ّتلم  داحآ  همه  هلیسو  ـت بـه  سا سـیـ ( 93 !) دننک یم  ور  ریز و  دنراد  ار  ایند  ناشیاه  ندز  پگ 
زا هـم ار  اهنیا  تسا  یـسایس  ياهراک  اه و  يدـنب  هتـسد  رد  دورو  تسا  عونمم  مه  هچنآ  تسا  یـسایس  لـیلحت  تردـق  تسا  مزـال  هچنآ 
رد عافد  هزیگنا  نآ  نودب  اریز  ـیـا . ند جیار  ياهتسایس  مهف  یسایس و  یماظن و  حیحـص  كرد  هب  دیراد  جایتحا  امـش  همه  دینک . کیک  تـفـ
هابت هک  یـسایس  ياهلاجنج  اهاوعد  اهتیلاعف و  اهیدنب و  هتـسد  زا  زیهرپ  هب  دیراد  مربم  جایتحا  مه  امـش  همه  اّما  دش . دـهاوخ  تسـس  ناسنا 

قـالخا و تیوـنعم ،  حالـس  اـب  دـیاب  تسا .  زوسناـمناخ  نیا  يدـناب و  بّصعت  ینعی  ییارگ  هورگ  ( ... 94  .) تسا حلـسم  ياهورین  هدننک 
كرد و ياراد  هدـش ،  فیرعت  نانآ  يارب  هک  يا  هفیظو  ياضتقا  هب  دـیاب  هاپـس  رـصا  عـنـ ( 95 ...) درک دوبان  ار  دساف  نایرج  نیا  تحیـصن 

کلهم ّمَس  یماظن  نامزاس  ره  يارب  هک  یسایس  ياه  يدنب  هتسد  رد  دورو  هنوگره  زا  لاح  نیع  رد  دنیآ و  راب  یسای  ـّم سـ ـش صیخـشت و 
ّمـش یـسایس و  يرایـشوه  نتفرگ و  رارق  وا  رد  نتخانـش و  ار  دوخ  عـضوم  فـیرظ ،  طوـطخ  زا  یک  یـ ( ... 96 .) دننک زیهرپ  تّدـشب  تسا 

ضرع امـش  هب  مدوخ  مایپ  رد  هدنب  هک  تسا  ندش  یـسایس  ياهیدنب  هتـسد  هب  دورو  زا  رود  هب  نتـشاد  یـسایس  لیلحت  تردق  ـی و  ـسا سـیـ
رد دننکن  تلاخد  ارچ  : )) دـنتفگ یم  دـمآ و  یمن  شوخ  يا  هّدـع  کی  قاذ  َـ هب م هتبلا  دـندوب . هدومرف  رّرکم  مه  ماما  هک  روطنامه  مدرک ، 
هک ناشیا  شیامرف  زا  دعب  هام  دنچ  دیاش   ( هر  ) ماما شیامرف  زا  دعب  يد ـ  ـ یز مراد کـه یـک  دا  نم بـه یـ تقو  نامه  یـسایس ))؟  ياهراک 
 ، مدرک شوگ  ـد مـن  ندروآ ار  شراو  ینارنخس کـه نـ يارب  اهرهـش  زا  یکی  رد  دوب  هتفر  دوب ـ  شیپ  رد  يرگید  زیچ  ای  تاباختنا  ـه  ثدا حـ

دنیاشوخ و ياهفرح  کی  رتهب ؟ امـش  زا  یـسک  هچ  دنکب  تلاخد  دیاب  دنک ؟ تلاخد نـ تسایـس  رد  هاپـس  هک  دـنیوگ  یم  هچ  : )) دوب هتفگ 
ماما هکنیا  لاح  و  رتهب ؟ ام  زا  یـسک  هچ  دـیوگب  دـیایب و  نا  ـی بـه هـیـجـ بال ـقـ نا نو  زا خـ ـی پـر  بال ـقـ نا زرا و  ناوج مـبـ نیا  هک  ینیـشنلد 
طلخ تسا و  یبوخ  زیچ  بالقنا ،  هنحص  رد  یسایس  روضح  ـی و  سا ـی سـیـ ها ـ گآ ندر بـیـن  طل کـ خـ دوب ! هتفگ  ار ) نآ  فالخ   ) ًاحیرص

رایـسب زیچ  ناـمه  نیا  ندرک ،  راـک  یکی  ررـض  هب  یکی و  عفن  هب  یـسایس  ياهیدـنب  حاـنج  یـسایس و  تاـضراعم  رد  تلاـخد  نیب  ندرک 
سپ دینک )) شنوریب  هاپس  زا  تسا ،  روطنیا  یسک  هچ  دی  بـبـیـنـ : )) دنتفگ دندرک ، رومءام  ار  یتءایه  کی  ماما  هک  تسا  يدب  كانرطخ و 
دروم دـیاب  هک  يزور  کی  يارب  تسا  يا  هریخذ  هک  هاپـس  لثم  يدـمآراک  صلاـخ و  ملاـس  هعومجم  کـی  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب 

ات دنامب  رهم  هب  رس  یتسیاب  هریخذ  نیا  دنکب و  هدافتسا  یحانج  ياه  هزیگنا  یـسایس و  ياه  هزیگنا  زا  دیابن  دری ، رار گـ بال قـ ـقـ نا هدافتـسا 
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... دننکن تلاخد  دیاب  تسایس  رد  حّلسم )   ) ياهورین شترا ،  هاپس و  دندومرف : ماما  هک  روط  نا  هـمـ ( 97 .) دوشب فرصم  شدوخ  ياج  رد 
هک دـنک  رکف  یـسک  ـالاح  هک  تسین  روجنیا  تسا ،  یقاـب  شدوخ  توق  هب  دـندومرف  ماـما  هک  ییاـنعم  ناـمه  هب  تسایـس  رد  دورو  مدـع 

بزح هـا و اهدـناب و  رد  دـیابن  ًاـعقاو  دنـشاب . یـسایس  ياـههورگ  رد  دـیابن  حّلــسم  ياـهورین  دـندومر : ما فـ ـ ما ( 98 .) دـش ضوع  تسایس 
هورگ زا  ار  حّلـسم  ياهور  ما نـیـ ـ ما ـت .  ـسا مار  فـعـل حـ ها ،  ـپـ ـس يار کـمـیـتـه و  ـنـهـا بـ یا ـنـد . ـشا يزا بـ تال و خـط و خـطـبـ ـکـیـ ـش تـ

تواضق صیخـشت و  كرد و  تردق  دـیاب  اّما  تسا .  عونمم  یهنم و  اهراک  نیا  دـندومرف . یهن  یلومعم  ياه  يزابطخ  هب  دورو  ییارگ و 
زا تسارح  يارب  تایصوصخ  نیا  اب  رادساپ  هب  ام  زورما  دننک . مهارف  ناردارب  نیا  يارب  ار  لئاسم  نیا  هنیمز  ـد  یا بـ ـنـد . شا هتشاد بـ یسایس 

ماظن بالقنا و  تمدخ  رد  حّلسم  يوزاب  ود  نامزا و  ـ ـس ود  ها  ـپـ ـس ـش و  ترا حّلـسم  ياهورین  ریاس  اب  یگنهامه  ( 99  .) میراد زاین  بالقنا 
ـل ید ـتـی هـا و تـبـ ــسا ندر کـ فر کـ ـ طر رد جـهـت بـ ـد  یا دو بـ ـف خـ یا ـ ظو ّـه بـه  جو ماد بـا تـ ره کـ هـک  دنتــسه  یمالــسا  يروــهمج 

رگیدکی رانک  رد  دیاب  هاپس  شترا و  دشاب . وگلا  سرد و  يرگید  يارب  کی  ره  ياه  یگدنشخرد  دن و  شال کـنـ تـ ترد ،  ضـعـف بـه قـ
يراکمه یگنهامه و  دا  ـجـ یا ـیـنـه  مز رد  ـش  شو کـ ( 100 .) دننک يوق  زّهجم و  ار  دوخ  دنراد  هدهعرب  هک  یـصّخشم  فیاظو  هطیح  رد  و 

راعـش رد  هک  مدرم  ناـمرآ  تساو و  يار خـ ـ جا پـس  ـت ...  ـسا ـت  ما مـال و  ـ ـسا تمدـخ  رد  شترا  هزورما  هک  ارچ  شترا ،  اـب  نوزفازور 
ياهورین هاپس و  شترا و  ( 101 .) دننک مادقا  نآ  هب  دیاب  ود  ره  هک  تسا  يا  هفیظو  تسا  یّلجتم  یهلا ))  رکـشل  ود  یهاپـس ،  یـشترا و  ))

. دنشاب روشک  يزاسزاب  ینادابآ و  تمدخ  رد  دیاب  لماک  حلص  طیارش  رد  دننک ، یم  ظفح  ار  یمزر  ياه  یگدامآ  هکنآ  نمض  لومشم ، 
زا یئزج  گرزب ،  تاـن  ّـ ـس َـ ُـح تازیَمُم و م همه  اـب  یبـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  هک  دـینک  شو نـ ـ مار ـت کـه فـ ـسا ـن  یا مرا ...  ـل چـهـ ـصا ... 

ًاقح و هاپـس  تیلو  ؤسم  هدن  ـخـیـص بـ ـش ـتـه بـه تـ بلا ـت .  ـس شدوخ هـ صاخ  تیلو  ؤسم  اب  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  هعومجم 
یشترا و ناردارب  هب  حّلسم ،  ياهورین  زا  یئز  ناو جـ لا بـه عـنـ رد عـیـن حـ ـن  کل ـت ...  سا هیقب بـخـشـهـ تیلو  ؤسم  زا  رت  نیگنـس  ًافاصنا 
، دـینک هاگن  رگید  یماظن  ياه  نامزاس  هب  تفوطع  ّتبحم و  يردارب و  مشچ  هب  دـینک ؛ هاگن  میرکت  مشچ  اب  یماظت  ـ نا يا  ـ هور ناردار نـیـ بـ
هک میتسه  يردارب  نیا  زا  رتهب  هک  میدرک  ادـیپ  هجوت  ام  هک  نیمه  دروآ و  یم  نییاپ  ار  ام  نءاش  نیا  اریز  دـینک ؛ هاگن  ربِک  مشچ  هب  اداـبم 

نییاپ تـر مـی وا  زا  ندرگ  رـس و  کی  ام  دـش ، ادـیپ  ساسحا  نیا  هک  يدّرجم  هب  میدـید ،  وا  زا  رتهب  ار  نامدوخ  هتـسشن و  نامیولهپ  اجنیا 
ـؤ ـس ها مـ ـپـ ـس ـش و  ترا مینک .  یم  لّزنت  ـیـن  یا فر پـ وا بـه طـ زا  ـت و مـا  ـس شدو هـ يا خـ رد جـ وا  یـعـنـی  ـالا ، ـد بـ یآ وا مـی  ـم و  یور

تیلو ؤسم  قیقد  دنتـسشن  اهردارب  دـش و  فرـص  تقو ،  رفن  تعاـس  ـا  هراز هـ لا ،  ـ ـس ود  تّد  ـبـًا بـه مـ یر ـد و تـقـ نراد ـه  نا ـ گاد ـت جـ یلو
يروهمج شترا  اب  هنامیمـص  طـباور  يراـکمه و  ( ... 102 .) دـنمزال ود  ره  ناـمزاس  ود  نیا  هـکنیا  يارب  دـندرک ، ادـج  ار  هاپـس  شترا و 

ود نیا  دوشن و  هدرپس  یشومارف  هب  يا  هظحل  دیاب  هک  تسا  هّرـس  سد  ـل قـ حار ما  ـ ما رمتـسم  هیـصوت  هاپـس و  یگـشیمه  هفیظو  یمالـسا ، 
ـت کر گنهامه حـ دـیاب  دـنراد  ار  روشک  بالقنا و  زا  عافد  تیلو  ؤسم  يرگید  رانک  رد  یـصخشم  هفیظو  کـی  ره  هک  دـمآراک  يوزاـب 

هیحور هب  یتیعقوم  ره  رد  ـنـد و  کار دـناوتب بـپـ هنوگره  اج و  ره  ار  هاپـس  شترا و  ماغدا  هعیاـش  دـشوک  یم  زو هـم  ـمـن هـنـ ـشد کـنـنـد .
ضر ـن غـ یا ِءو  ـ ـس تار  ـیـ ثءا تـ نا ،  ـ هد ـ نا ـ مر صو فـ ـ ـص بـخـ ـت هـمـه ،  ـسا مزال  دـنزب . هبرـض  مودـخ ،  ِیماـظن  ناـمزاس  ود  نیا  زا  یکی 
ياه تیرومءام  دودح  اب  هاپس )  شترا و   ) دن ـ مور يوزا نـیـ ـمـنـد و بـ ترد ـت قـ سود ود  ردار ، ود بـ ( 103 .) دننک یثنخ  هنامیمص  ار  يزرو 

فیرعت هدش و  صخشم  هدش ،  دیدحت  شترا  تیرومءام  دنتسه . ناشدوخ  راک  رس  رب  مادک  ره  رگیدکی ، زا  ياد  ـخـص و جـ ـش ًالماک مـ
ـد و هـیـچ نراد جا  ـتـیـ حا ود هـم بـه هـم  هـر  تسا .  هدـش  صخـشم  هدـش و  مولعم  هدـش ،  يدـنبزرم  مه  هاپـس  تیرومءاـم  تسا .  هدـش 

ّتبحم يراکمه و  رثکادح  مه  اب  یشترا  یهاپس و  رکـشل  ود  ( 104 .) دنراد ار  ناشدوخ  راک  مه  مادکره  دنتـسین . زای  زا هـم بـی نـ ماد  کـ
اب اهنآ  هک  يزیزع  ياه  نامرآ  رازگتمدخ  ار  دوخ  دینک ، دروخرب  نتور  فـ را ... ـ کاد مدر فـ تبـسن بـه مـ دـیناوت  یم  هچنآ  دیـشاب ، هتـشاد  ار 

رثکادح یماظتنا ...  يوری  ـی و نـ ها ـشـی و سـپـ ترا ـز  یز ناردار عـ مراود بـ ـیـ ما ( 105 .) دینادب دندرک  يراکادف  نآ  هار  رد  دوخ  دوجو  همه 
یقیقح يانعم  هب  ار  رگیدکی  هب  کمک  ار ، يرادـهگن  ریمعت و  ار ، اه  شزومآ  ار ، اه  یگدامآ  دـننکب . رگیدـک  اب یـ ار  تبحم  يراکمه و 
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شود شود بـه  ها  ـپـ ـس ـش و  ترا زور  ـ ما دنـشاب . هادـف  اـنحاورا  رـصع  یلو  تـمحر  فـطل و  لومــشم  مراودـیما  و  دـننک ، تیاـعر  هـملک 
دا و حـفـظ ـجـ یا رگید  ياـهداهن  تـلود و  اـب  هـطبار  ( 106 .) دــننک یم  لــمع  دو  ـیـز خـ مآرا ـتـخـ فا گرز و  ـف بـ یا ـ ظو ـگـر بـه  ید یـکـ

یثـنخ يارب  یمالـسا ؛  يروـهمج  تـلود  تـّی  ـمـ کا یل حـ ـعـی و عـمـ قاو لو  تـلود و قـبـ ـی بـا  نو ـ نا ـحـیـح و مـنـطـقـی و قـ ــص ـطـه  بار
ـطـه بار دا  ـجـ یا دـشاب . هتـشاد  يرتـشیب  هولج  هاپـس ،  درکلمع  رد  تلود  ّتیمکاـح  لوبق  تسا  مزـال  نانمـشد ،  نیگآرهز  تاـغیلبت  ندرک 

فیاظو بوچراچ  رد  لـمع  (. 107  ...) داهج و هتیمک ،  لـیبق  زا  ـی  بـال ـقـ نا يا  ـ هدا ـگـر نـهـ ید ـه بـا  ناردار ـتـحـکـم و بـ ـس مـنـطـقـی و مـ
لخادت هن کـمـتـر و نـه بـیـشـتـر ، تسا  نآ  راد  هدهع  هاپس  هک  یفیاظو  ّدح  رد  مادقا  هاپس و  یعقاو  یلـصا و  ماقم  ها و  ـگـ یا ـتـن جـ خا شـنـ

نیرتدیفم نیرت و  مهم  دنک ، لم  دراد عـ هد  ـهـ عر ـفـی کـه بـ یا ـ ظو ّدح  رد  زج  دیابن  هاپـس  تسین .  یناگرا  يداهن و  چـیه  دوس  هب  فیاظو 
رت عیرس  ار  هاپس  راک  نیا  تسا .  نآ  راد  هدهع  نوناق ،  بجوم  هب  هک  تسا  یفیلاکت  نام  يار هـ ـ جا دهد ، ماجنا  دناوت  یم  هاپس  هک  يراک 
يا ـیـفـه  ظو ـگـر ، ید يا  ناـمزاس هـ داـهن و  رد  دوـبمک  ناـصقن و  عـفر  يارب  هیــصوت  دـناسر . دـهاوخ  دوـخ  فادـها  هـب  نـئ تـر  و مـطـمـ

ياـهنامزاس اـهداه و  ـف نـ یا ـ ظو هزو  رد حـ تلا  ـ خد ـف یـا  یا ـ ظو ـل  خاد ـب تـ جو ـد مـ یا ـیـفـه نـبـ ظو ـن  یا يار  ـ جا ّـا  ما ـت .  ـسا ـی  مو عـمـ
رد هّللاد  یگدنیامن بـحـمـ دوجو  ترورض  ( 108 .) درادن هاپس  روما  رد  ینوناقریغ  تلاخد  قح  يرگید  داهن  چیه  هک  نانچمه  دوش . رگید 

لحار ِماـما  هک  دـش  ـب  جو تا مـ دـیاش هـمـیـن جـهـ و  تسا ،  داـیز  صلاـخ  ملاـس و  هتـسجرب ،  نم ،  ؤـم  دارفا  بوـخ ،  ناـناوج  هاـپس ، 
زا ـی  گد ـنـ یا ـی نـمـ عو ـی هـم نـ هد ـ نا ـ مر فـ رد حـقـیـقـت ،  یلا کـه  ـ حرد دـندرک  داجیا  یگدـنیامن  یماـظن ،  داـهن  نیا  رد   ( هر ) راوگرزب

هدش هبرجت  ِدـیفم  ساسح ،  یماظن ،  یبالقنا ،  نامزاس  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  راک  نیا  تسا .  تالیکـشت  نآ  هرادا  رد  اوق  لک  هد  ـ نا ـ مر فـ
 ، مرتحم نایاقآ  امـش  دـیاب  هک  تسا  یمیظع  تیلو  ؤسم  نامه  نیا  دـنامب . یقاب  لماک  تمالـس  رد  تاهج ،  زا هـمـه  ـیـد  ما زاین و  دروم  و 

هاپس رد  یگدنیام  هزو نـ ـتـر و حـ فد يار  هلءا بـ ـ ـس یهدنامرف مـ اب  گنهامه  ( 109 .) دینک سح  دوخ  دمآراک  راوتسا و  ياهـشود  رب  ار  نآ 
روط یـعـنـی بـه  ـت ؛  ـسا تـال  ـکـیـ ـش ـن تـ یا یلو  يّدا و مـعـمـ ـف عـ یا ـ ظو کـی بـخـش  دوـشن : طوـلخم  مهاـب  دـیاب  هک  دراد  شخب  ود 

يربهر یگدنیامن  نوچ  هک  تسا  نیا  رگید  شخ  بـ تسا .  یّمهم  رما  نیا  هک  دراد  یفیاظو  حرش  هچ  یگدنیامن ،  هزوح  ای  اهرتفد  یعیبط 
نا يا مـیـ هژ  ـ یو نا  ـ یر ـت و جـ ــسا هد هـم  ـ نا ـ مر ـبـر فـ هر نو  رد حـقـیـقـت چـ تــسا و  یهدــنامرف  یگدــنیامن  حّلـــسم ،  ياــهورین  رد 
هب ار  ییاه  تیرومءام  یهدنامرف ،  اب  طابترا  ثیح  هب  دناوت  یم  نیاربانب  دـشاب ، یم  رارقرب  اهورین  نآ  یهدـنامرف کـل  حّلـسم و  ياهور  نـیـ

ـد ناد ـت بـ حل ـی کـل مـصـ هد ـ نا ـ مر ـت فـ سا نکمم  يدراوم  رد  ًالثم  دشاب . هتشاد  یلصا ـ  تیرومءام  نآ  زا  ریغ  طیارـش ـ  ياضتقا  بسح 
نکیل دهدب . یگدنیامن  هزوح  رتفد و  هب  تسا ـ  لک  یهدـنا  ـ مر طو بـه فـ ـ بر کـه مـ ار ـ  ـن قـبـیـل  یا زا  يدراو  ـت هـا یـا مـ ظا طا حـفـ ـبـ ترا

ـه جرد رد  ـچـه کـه  نآ دراد . رارق  تیمها  مّود  هجرد  رد  هک  تسا  هژیو  هداعلا و  قوف  فیاظو  هکلب  تسین .  يّداع  یعیبط و  فیاـظو  اـهنیا 
هدـنامرف ًالوصا  دـهد . یم  لیکـشت  ار  یگدـنیامن  هزوح  نیا  يداع  تیرومءام  نامه  هک  تسا  یلّوا  تیلو  ؤسم  دراد ، رار  ـمـیـت قـ ها لّوا 

هب یگدنیامن  هاگتـسد  دشاب . وا مـی  ـیـد  یءا کمک و تـ يراکمه و  هب  رومءام  فظوم و  هچ  رگا  دنتـسین ، يزاوم  یگدنیامن  هزوح  هاپس و 
 . تسا كالم  کی  ًاعقاو  نیا  دیآ . رامـش  هب  یهدـنامرف  رما  رد  هدـننک  لالخا  محازم و  ای  ضراعم  نایرج  کی  ناونع  هب  دـیابن  هجو  چـیه 
 ، یماظن ناگی  ًالوصا  تسین .  یماظن  هعومجم  نآ  هب  يدیما  چیه  دش ، لزلزت  راچد  درک و  ادیپ  لالتخا  یهدنامرف  یماظن ،  دـحاو  رد  رگا 
ود ای  رفن  دصناپ  رفن ، دص  يان  زا مـعـ ـی غـیـر  یا مـعـنـ یماظن ـ  هعومجم  کی  ینعی  شماع ـ  يانعم  هب  رکشل  تسا .  دارفا  هدع  کی  زا  ریغ 
زین دارفا ـ  زا  ریغ  رگید ـ  زیچ  دنچ  هب  رکـشل  تیهام  نوچ  دنـشابن  رکـشل  کی  اّما  ـنـد ، ـشا رفن بـ رازه  ود  تسا  نکمم  اریز  دراد ؛ رفن  رازه 

 . تسا توافتم  یماظن  ریغ  ياهتیریدم  اب  اوتحم  ظاحل  زا  ًاساسا  هک  تسا  یماظن  دحاو  تیریدـم  یهدـنامزاس و  اه  ـ نآ ـم  ها دراد کـه  ماوق 
ـن یا ار مـثـل  ـ یز دراد  ـی نـ ما شزرا نـظـ ـنـد ، ـشا مدآ بـ نآ هـم  ربارب  هد  رگا  تسین و  رکـشل  تشادـن  یهدـنامزاس  رگا  رگـشل  نیارباـنب ، 
زا بـ تشادن ،  رارق  یهدنامرف  الاب  نآ  رد  اّما  دوب  یهدنامزاس  رگا  دشابن . یسک  ًالصا  هک  تسا  نیا  لث  ـنـد یـا مـ شا حّل نـبـ ـت کـه مـسـ ـسا

تشادن یهدنامرف  تارایتخا  اّما  دوب  شدوخ  رگا  هدنامرف  دشابن ، هدنامرف  مسج  هک  تسین  نیا  هدنامرف  ندوبن  يانعم  درادن . يا  هدیا  هـم فـ
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هیحان زا  یلالتخا  هک  تسا  نیا  ام  یلوصا  ياهرایعم  زا  ـت پـس یـکـی  ـس هدـنامرف نـیـ رگید  تشادـن ،  یهدـنامرف  يرـصنع  تردـق و  اـی 
بالقنا نارادساپ  هاپس  رد  تهج  ظفح  لمع و  مل و  را عـ نو کـ چـ ـی ،  فر زا طـ ـد . یا دو نـیـ ـ جو ـی بـه  هد ـ نا ـ مر راک فـ رد  یگدنیامن  هزوح 

زا اذل  دنراد ، هدهع  یگدنیامن  ياه  هزوح  ار  مهم  راک  ـن  یا ما  ـجـ نا ـت و  سا دبلاک  رد  حور  ندیمد  عقاو  رد  يرـصنع و  رما  کی  یمالـسا 
(110  .) تسا توافتم  رگ  ـ ید را یـکـ ود بـ ـن  یا را  هزو کـ ـن حـ یار ـ با بـنـ در . ترو بـگـیـ ـ ـص ـر  ما ـن  یا رد  یلل  دیابن خـ زین  یهدـنامرف  فرط 

هاپـس هک  اریز  دراد ؛ هاپـس  رد  ماما  یگدـنیامن  رتاـفد  دوجو  هب  یگتـسب  هاپـس  يرک  ـت فـ مـال ـ ـس يرکف حـفـظ  تمالـس  ظـفاح  نماـض و 
ـی قا ـی بـ هلا ما  ـکـ حا ـل  با رد مـقـ میلست  مالـسا و  تسرد  رد خـط  نا  ـد هـمـچـنـ یا ـت کـه بـ ـسا صال  ـ خا نا بـا  ـ ناو زا جـ يا  ـه  عو مـجـمـ
دـیتاسا و اـملع ، نویناـحور ،  روـضح  اـب  زج  یتلاـح  نـینچ  دـنک و  ظـفح  هـش  او و عـمـل هـمـیـ مءاو بـا تـقـ ار تـ دو  نا خـ ـمـ یا ـد و  نا بـمـ

لامک اب  دیاب  یگدن )  ـ یا ـر نـمـ تا ـ فد نالو  مـسـؤ   ) ـمـا ـش ( 111  .) تسین یلمع  دنتـسه  ماما  یگدنیامن  رتافد  نویناحور  هک  ینید  نیدشرم 
ماما نآرق و  هک  ارچ  دنامب  فیلکت  رظتنم  دیابن  هک  تسا  ییاهراک  ءزج  ماما  ِیگدن  ـ یا نـمـ دیهد . همادا  هاپـس  رد  ار  دوخ  تکرح  تردـق ، 

ـر گا ير  لا مـثـمـ ّـا هـر نـهـ ما ـت ،  ـسا هد  ـیـ ـشو بـال جـ ـقـ نا زا بـطـن  ـت کـه  ـسا یلا  ها نـهـ ـپـ ـس تسا .  هدرک  صّخـشم  ار  اـهنآ  فیلکت 
دش یم  ساسحا  دحاو  نیا  ّتیلاّعف  يادتبا  زا  ( 112  .) ـت سا ـیـفـه شـمـ ظو ـبـت  قار ـن مـ یا ـت و  سا ـتـن  فر زا بـیـن  ـل  با دو قـ ـبـت نـشـ قار مـ
اراد ار نـیـز  نآ  تا  ـیـ صو ـت و هـمـه خـصـ سا ـی  نا ـسـ نا ـه  عو ها یـک مـجـمـ سـپـ تسا .  هدش  مهارف  هاپـس  يارب  یعطق  ینیمـضت  کی  هک 

يرامیب و اـب  هزراـبم  تردـق  دـشاب  هتـشاد  دوجو  اـه  يراـمیب  لـباقم  رد  تمواـقم  ناـکما  هدـنز  دـبلاک  نیا  ـل  خاد رد  ـر  گا ـد . ـشا مـی بـ
یمالـسا بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  رد  و   ( هر  ) ماما ترـضح  تراظن  روضح و  یهدـنامرف و  یعقاو  يارجم  تقیقح  رد  تسه و  بورک  مـیـ

یم ظفح  هاپـس  رد  ینّابر  فراع و  يونع و  ـی و مـ نا ـ حور ـر  ـص ناونع عـنـ هب  ار  هیقف  یلو  روضح  هک  هچنآ  تسا .  یگدنیامن  رتافد  نیمه 
 ... يونعم تیاده  ( 113 .) دشاب داسف  ذوفن  ریگولج  هک  مئاد  یفاک و  تبقارم  روضح  ینعی  ماما  روضح  تسا و  ماما  یگدنیامن  رتافد  دنک ،

یمالسا یهلا و  يریگ  تهج  ریس و  تکرح و  رب  مات  تراظن  داشرا و  يونعم و  تیاده  هیقف و  تیالو  هبنج  هاپـس  رد  ماما  ياه  یگدنیامن 
ؤسم تنازو  ّتیثیح و  اب  بسانتم  دیراد  هدهع  هب  امش  ار  هچنآ  تقیقح  رد  دنراد . رظن  ریز  تسا  تما  ماما  ربهر و  یلـصا  هبنج  هک  ار  هاپس 

هک دـنک  یم  باجیا  یبـالقنا  دـص  رد  دـص  ناـگرا  کـی  رد  امـش  ساّـس  هدا حـ ـ علا قو  ـف فـ یا ـ ظو تسا  نارادـساپ  هاپـس  رد  امـش  تیلو 
زا رگا  هک  تسا  یتّیعقوم  امـش  ّتیعقوم  دننک . ساسحا  امـش  شور  ره  زا  ار  ّتبحم  ساسحا  دشا و  ـه بـ نارد يدرو پـ ـ خر ـمـا بـ ـش دروخرب 

هنوگ چیه  نیاربانب ،  دش . دهاوخ  زین  هبّیط  سوفن  زا  يرایـسب  دـیاع  هکلب  دـش  دـهاوخن  فّلختم  دـیاع  طقف  نایز  دوش ، ضامغا  اه  فّلخت 
اوقت نید و  هیاپ  رب  هک  تسا  بال  ـقـ نا يور  ـی یـک نـیـ مال ـ سا بال  ـقـ نا ناراد  ـ سا ها پـ سـپـ ( 114 .) دریگب رارق  دیابن  ضامغا  دروم  یفّلخت 
نیا ماکحتسا  ظفح و  رب  رمتسم  تراظن  زا  ترابع  نآ  رد  بناج  نیا  هدنیامن  یـساسا  هفیظو  هدمآ و  دوجو  هب  یبال  ـقـ نا كرد و عـمـل  و 

همانرب ياهـشور  اب  ات  دییامرف  تیوقت  ار  یـسایس  یتدی ـ  يا عـقـ ـ هد ـ حاو تساهنآ . ...  زا  يریگـشیپ  تافّلخت و  اب  دروخرب  یـساسا و  هیاپ 
رتافد یگدنیام و  رو نـ حـضـ دنـشخب . قمع  دشر و  هاپـس  رد  ار  یمالـسا  تفرعم  یهاگآ و  تیونعم و  يراکتبا ،  ياه  هویـش  هدش و  يزیر 

فعاضم ارنآ  ییاراک  مکحتـسم  يوق و  یهدـنامزاس  اب  هدومن ،  لاّعف  یمزر  ياهناگی  نایم  رد  ًاصوصخم  هاپـس  رـسارس  رد  نآ  هب  هتـسباو 
هب زور  امـش ، يون  هرادا مـعـ تیبرت و  عاعـش  ریز  رد  دـش ، هاپـس  دراو  یـسک  ره  هک  میریگب  رظن  رد  ار  هتکن  ـن  یا ـد  یا مـا بـ ( 115 .) دییامرف

و ماو  قـ ( ... 116 .) دوـش هدـهاشم  هاپـس  رد  يوـنعم  یحور و  تفا  چـیه  دـیابن  دـنک . تفرـشیپ  دوـش و  رتـشیب  شا  يوـنعم  تـالامک  زور 
، دیتسه هیکزت  تیونعم و  قالخا و  نامّلعم  هک  مرتحم  ياملع  نایاقآ و  امش  قیرط  زا  تیونعم  نیا  تسا و  شتیونعم  هب  هاپس ،  تیـص  شـخـ
ـن یا ناشدوجو بـر  تاکرب  دـنراد و  فیرـشت  حّلـسم  ياهورین  هیقب  رد  اـی  هاپـس  رد  هک  یناـحور  زیزع  ناردارب  ( 117  .) تسا نیمءات  لـباق 

تایونعم ماکحا ،  دـیا و  فا بـر عـقـ ـ ـض هک مـ دـنراد  شود  رب  ار  میظع  تیلو  ؤسم  نیا  دوش ، یم  هدـناش  ـ فا حـلا  ـ ـص صل و  نا مـخـ ـ ناو جـ
تسا مزال  هک  يزیچ  نآ  ـت .  سا مل  قال یـک عـ ـ خا سرد  سرد نـیـسـت ،  مه  قالخا  دنوشب . رکذتم  ار  قالخا  دنهدب و  میلعت  ار  مالسا 

دوخ سفن ،  ياوه  فرـصت  زا  ار  نانآ  دـنن و  ـیـحـت کـ ـص ار نـ نا  ـ ناو ـد جـ یا بـ ـم .  یراد جا  ـتـیـ حا تحیـصن  هب  ام  همه  تسا ،  تحیـصن  ، 
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ـل ما ار کـ نا  ـشـ تا ـ مول دیاب مـعـ هک  نیا  زا  ریغ  دنرادهگن . رود  ندش ،  ناطی  شو شـ ـتـخـ سد لئا و  ـ ـس ـبـت بـه مـ ـس ير نـ ـگـ ند بـ یهاوخ ، 
بوذـجم امـش  ياه  هعومجمریز  ياه  ناوج  دـیراذ  نـگـ ( 118 .) دـنهدب یـسایس  لیلحت  ترد  ـد و قـ نر ـالا بـبـ ار بـ نا  ـ ـش ـ فرا مـعـ کـنـنـد ،

هب ّقلعتم  يویند  تاقّلعت  نیا  دراد . ّقلعت  ایند  يداع  یلومعم و  مدرم  هب  هک  ییاهز  نآ چـیـ هب  دـنهدب  ار  ناشلد  دـنوشب و  يدام  ياـه  هولج 
طّسوتم و ناسنا  کـی  ّدـح  رد  طوقـس  اـهنیا  هب  ندـش  بوذـجم  اـهنیا و  هب  ندرپس  لد  یت  ـت حـ ـسا تا  ـ ناو ـر و هـمـه حـیـ ـش دارفا بـ همه 

هتـسجرب ـت و  ـسا ـتـه  ـس ـ جر نا بـ ـ ـس ـ نا یـک  دراد ، ّقلعت  هعومجم  نیا  هب  هک  یناـسنا  مه  نآ  هرود ،  نیا  ناـسنا  دراد . یپ  رد  ار  یلوـمعم 
ـت یلو نآ مـسـؤ  ـن  یا طو کـنـد و  هرا سـقـ ـ بود ـم  یراذ ـد بـگـ یا اذل نـبـ ـتـن ،  فر جوا گـ ندرک و  جورع  یلومعم  حطـس  نیا  زا  ینعی  ندش 
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خ  / هاپس رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  یمالسا  تاقیقحت  زکرم  يربهر ، مظعم  ماقم  هاگدید  زا  هاپس 

(3) تیالو رظنم  زا  هاپس 

ینید تفرعم  میزادرپ : یم  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  هب  عجار  یلاـعلا ) هلظدـم  ) يربهر مظعم  ماـقم  ياههاگدـید  هب  هلاـقم  نیا  رد 
نا ـن هـمـ یا ـنـد . شا اراد بـ ار  ـنـی ـ  ید ـن  یزاو ترا و عـمـل بـه مـ نا طـهـ یـعـنـی هـمـ او ـ  ـن و تـقـ ید ـد تـ یا ها بـ ـپـ ـس ناردار  ـک بـ یا یـکـ

ـل ما ـ ــش ـنـی  ید ـی  ها ـ گآ ـت و  فر ـتـه مـعـ بلا ـت .  ــسا ـنـی ـ  ید ـی  ها ـ گآ ـت و  فر مــل و عـمـل و مـعـ یـعـنـی عـ یل ـ  ـ ــصا ـت  یلو ـؤ  ـــس مـ
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ـی و سا ـت شـنـ سود ـی و  سا ـمـن شـنـ شد ـنـهـا نـیـسـت .  یا لا  ـثـ ما هزور و  زا و  رو فـقـط نـمـ دو و مـنـظـ ـی هـم مـی شـ سا ـیـ ـس لئا  ـ ـس مـ
الاب زا  تسا و  یگدنیامن  یلصا  هفیظو  نیا  تسا ،  لمع  ینید و  تفرعم  شخب  نامه  وزج  یسایس ،  لیلح  ترد تـ ـی و قـ سا ـنـ ـش نا  ـ یر جـ

یبالقنا و ینید و  داهن  نیا  قامعا  ندر  ـع کـ یا ـد و ضـ سا ـمـن بـه فـ شد ( ... 120 .) دنشاب هتشاد  روضح  نایرج  نیا  رد  دیاب  هاپس ،  نییاپ  ات 
تظافح امـش  دراد . قرف  تاـعالطا  تظاـفح  نتـشاذگن  اـب  امـش  نت  ـ ـشاذ ـتـه نـگـ بلا ـد ، یراذ ـتـی نـگـ ـس ـ یا امـش بـ ددـنب . یم  دـیما  دـیفم 

يا ـ هرا ـ ـص یلا کـه حـ رد حـ ـت .  ـسا ذو  ـل نـفـ با نا غـیـر قـ ـمـ یا فـکـر و  هد ،  را عـقـیـ ـ ـص حـ ـمـا ، ـش را  ـ ــص حـ ـتـیـد . ــس تا نـیـ ـ عـال ـ طا
 ، تسا هدشن  رتشیب  وا  نامیا  هک  یلاح  رد  میرب ،  یم  الاب  نید  زا  ار  درف  تامولعم  سالک ،  لیک  ـا بـا تـشـ ـس يا بـ ـد . نذو ـل نـفـ با ـگـر قـ ید

هجرد رد  ّـا  ما دور  الا بـ ها بـ ـپـ ـس دارفا  ینید  تامولعم  دیاب  دنکب ...! مه  مک  ار  یـسک  نامیا  ام ، راتفر  تسا  نکمم  هدر  ـ کا ياد نـ حـتـی خـ
زا یّمهم  ياهراک  رتدـمآراک . مه  تسا ،  رتراگدـنام  مه  هناهاگآ ،  نامیا  هتبلا  تسا .  نامیا  تیوقت  تسا  مزال  رتشیب  هک  يزیچ  نآ  مّود 

یعقاو راصح  دـیهدب . تفرعم  یهاگآ و  ناـنآ  هب  دـیاب  اذـل  تسه ،  رطخ  ضرعم  رد  كا و  ـ نر اـّما خـطـ دـنز  یم  رـس  هناـهاگآریغ  ناـمیا 
تاسلج رد  رتشیب  دـیآ . یم  تسد  هب  سـالک  رد  رتمک  ناـمیا  راـصح  هک  دـیناد  یم  دـین ، ار حـفـظ کـ نآ  ـد  یا بـ ـت .  ـسا نا  ـمـ یا راـصح 

یم تسد  هب  لّسوت  عّرـضت و  رکذ ، تدابع ،  زامن ، هب  نانآ  نداد  قوس  رد  ام و  راتفر  رد  همه  زا  رتشیب  بوخ و  ياـهدروخرب  رد  هظعوم ، 
رد اه  هاگتـسد  همه  يور  دشابن  مزال  دیاش  دیهدب  تداع  دـینک ، راداو  رافغتـسا  دّـجهت و  لفاون ،  هب  ار  نانآ  تسا .  مهم  یلیخ  اهنیا  دـیآ .

یگنهرف مـسـؤ يرکف و  دشر  ( 121  .) تسا مزال  رگید  ياهداهن  زا  یضعب  هاپس و  يور  اّما  می ،  يرا کـنـ ـشـ فا ـن هـمـه پـ یا ـیـنـه ،  مز ـن  یا
نمشد ات  دننک  حّلسم  اه  هئطوت  ربارب  رد  يوق  نام  ـ یا مـنـطـق و  لالد ،  ـتـ سا ار بـه  بال  ـقـ نا ناراد  ـ سا ـد پـ یا ها بـ ـپـ ـس رد  ـنـگـی  هر نالو فـ

رانک رد  تسا .  یمالـسا  يروهمج  ام و  هعماج  ِیبـالقنا  شـشوج  ره  زور مـظـ ـ ما ها  ـپـ ـس دـنک ... . ذوفن  اـهنآ  رد  فعـض  طاـقن  زا  دـناوتن 
 ، ندر هئارا کـ بولطم  ّتیفیک  رد  حیحـص  یقطنم  یغیلبت ،  راک  بالقنا و  تایبدا  ـنـگـی ،  هر رو فـ ـ ما رد  را  ها کـ ـپـ ـس دنمـشزرا  تامدـخ 
هک تسا  بالقنا  یمزر  دحاو  کی  هصّخشم  اّما  دنراد  مزر  عقوت  رتشیب  یماظن  دحاو  کی  زا  مدرم  تسا .  ّمهم  دنمشزرا و  ـت  مد یـک خـ

تاشرازگ هّللدمحب  هک  دشاب  یماظن  یهدنامزاس  رانک  رد  يوق  یگنهرف  دعب  هلمج  زا  فلتخم  داعبا  بناوج و  ياراد  بالقنا  دوخ  دننامه 
متسیس رب  دنراد  یمالـسا  قیمع  شنیب  هک  يدارفا  تسا .  هتـشاد  يا  هظحال  ـل مـ با ـت قـ فر ـ ـش ـن جـهـت پـیـ یا رد  هاپـس  هک  دهد  یم  ناشن 

هدز برغ  ًالوصا  هک  دیتسه  یگنهرف  کی  ثراو  زورما  هاپـس )  تاغیلبت  نالو  ؤسم   ) ام ـ ـش دـننک ... . ظفح  ار  دوخ  تراظن  هاپـس  یگنهرف 
شالت و اب  دیاب  هک  دیراد  شیپ  رد  ینالوط  هار  کی  دیـشخبب ، یمالـسا  لّوحت  قمع و  ار  نآ  دـیهاوخ  ـر بـ گا ـد  ـص رد  ـد  ـص تسا و  هدوب 
 ، تفرعم نتشاد  رب  هوالع  نآ  یقیقح  يانعم  هب  ندوب  یمالسا  بالقنا  هاپـس  داهن  ـو  ـض ـه عـ مزال دییامیپب ... . ار  نآ  هلـصوح  ربص و  راک و 

ـت کـه ـسا ـن  یا بال ،  زا ا نـقـ حیحـص  كرد  یهدنامزاس و  شزومآ ،  دّهعت ، نوگانوگ ،  ياه  یهاگآ  يرگی ،  ـ ما نـظـ ـی ،  مال ـ ـسا قمع 
، دعب تسا )).  يرورض  ییاهزیچ  هچ  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  تّوق  لیجست  ـحـیـح و  ـص يار تـ بـ  )) ـیـم با ـتـجـو کـنـیـم و بـیـ ـس جـ

ًاـضرف میزادرپ .  اه بـ هصیقن  نآ  عفر  هب  میراد و  فعـض  ای  میراد و  دوبمک  ار  کی  مادک  مینیبب  میجنـسب و  هاپـس  ّتیع  ـ قاو اب  ار  اهرایعم  نآ 
ار بـا ها  ـپـ ـس يا  ـ هور ار و نـیـ ـص  یا ذو نـقـ طا نـفـ دینک و نـقـ راک  تهج  نیا  رد  تسا ،  مزال  هاپـس  رد  يرتشیب  ناجیه  روش و  دـیدید  رگا 
. دـنک ذوفن  اهنآ  رد  فعـض  طاقن  زا  دـناوتن  نمـشد  ات  دـینک  حّلـسم  اه  هئطوت  ربارب  رد  يوق  نام  ـ یا مـنـطـق و  لالد ،  ـتـ ـسا دو بـه  را خـ کـ

رفن نارازه  تقو  یهلا  معن  فارسا  رب  هوالع  دیا و  هتفر  هابتشا  تروص  نیا  ریغ  رد  دیشاب و  هاپـس  یعقاو  تیوه  هدننک  لیمکت  ـد  یا شـمـا بـ
نماض دی و  هنیـسکاو کـنـ بالقنا  ياه  تفآ  ربارب  رد  ار  بالقنا  نارادساپ  دیاب  هاپـس  یگنهرف  نیلو  ؤسم  ـمـا  ـش دیا ... . هدرک  فلت  مه  ار 

ـی کـه ناردار بـ ( )) 122 .) دـیریگب هرهب  العا  دـح  رد  ییابیز  رنه و  زا  هار  نیا  رد  دیـشاب و  نآ  رب  مکاح  یبالقنا  گـنهرف  هاپـس و  تمـالس 
ار اهنآ  هراومه  تساـه  هناوتـشپ  ـن  یر ـ تـالا هک بـ ماـما  تیاـمح  یناـبیتشپ و  هارم  مدر بـه هـ ّـت مـ حـال مـحـب ـ ـس ناد جـنـگ و  حـال مـیـ سـ

تفرعم هکلب  تسین  یفاک  ینامیا  تاساسحا  هزیگنا و  ًافر  ـ ـص ار  ـ یز ـنـد ؛ ـشا رادروخرب بـ يرکف  بسانتم  قمع  کی  زا  دیاب  هدرک ،  تیامح 
ناـیاقآ هّتبلا  هک  تسا  ینید  یمئاد  تیبرت  اـب  یبـالقنا )   ) هیحور نـیا  حـفـظ  ( ... 123  .) تسا مزال  زین  یفاـک  ياـه  یهاـگآ  شزومآ و  ، 
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ـم و یل نیا قـضـیـه تـعـ راد  هتـشررس  زاس و  هنیمز  یـسایس ،  یتدیقع  ياههورگ  یگدنیامن و  رتفد  دنراد و  فیر  ـ ـش هک تـ ییاملع  مرتحم ، 
یگتـسب ناهدـنامرف  دارفا و  کـت  کـت  تساوخ  هدارا و  هب  هیـضق  ماوق  تقیقح و  اـّما  دنتـسه . اـه  تبقارم  زا  یـضعب  شزو و  ـ مآ سرد و 

هرک رد پـیـ ًامئاد  دیاب  اوقت  نامیا و  تسا و  یلصا  يروحم و  هطقن  کی  هاپ  رد سـ یلو فـقـیـه  ـی  گد ـنـ یا یتدیقع نـمـ شزومآ  ( 124 .) دراد
ناوج و ياـهورین  زا  میناوت  یمن  اـم  تسا .  یهلا  زکرم  نیمه  هب  طوبرم  يداـقتعا  ياـه  شزومآ  اـه و  سرد  دوـش . هدـهاشم  هاپـس  میظع 
 . میراذـگن اـهنآ  راـیتخا  رد  یفاـک  رد  ـی بـه قـ نا ـ حور ّـي و  بر لا مـ نـیع حـ رد  دنـشاب و  راـگزیهرپ  یقّتم و  هـک  میهاوـخب  هاپــس  يژرنارپ 

ناردارب روضح   ) نایرج نیا  ّتیلا  ّـ فـع ( 125  .) تسا يروف  ّمهم و  رایسب  فیلکت  هاپس  رد  الـضف  مرتحم و  نویناحور  فیلکت  هک  تساجنیا 
ًاعقاو نارادساپ  هاپـس  دینک  لمع  بوخ  امـش  ـر  گا دراد و  بال نـگـهـ ـقـ نا تمدخ  رد  هراومه  ار  یبالقنا  رـصنع  نیا  دـناوت  یم  یناحور ) 

نوچمه یـساسا و  يراـک  نارادـساپ ،  هاپـس  رد  تهج  ظـفح  مل و عـمـل و  حـال عـ ـ ـصا را  کـ ( 126 .) دنام دـهاوخ  یقاب  بالقنا  رادـساپ 
دنشاب هتشاد  ورین  نیا  ياج  همه  رد  ّرمتسم  لا و  ّـ يرو فـع ـسـتـی حـضـ یا یلو فـقـیـه بـ ـی  گد ـنـ یا ـر نـمـ تا ـ فد اذل  ـت و  سا دبلاک  رد  یحور 

یلو اب  مکحتسم  هطبار  ( 127 .) دننک لمع  دوخ  فیاظو  هب  رگیدکی  راک  رد  تلاخد  نودب  هاپـس و  ناهدـنامرف  اب  هنامیمـص  يراکمه  اب  و 
یّلجت نایهاپس  هاپس و  درکلمع  رد  دیاب  نایرج  نیا  دشاب و  يراج  هاپـس  گر  رد  شخب ،  یگدنز  نوخ  نوچمه  دیا  ـت فـقـیـه بـ یالو هیقف 

وزرآ و دیما ، هیام  نارادساپ  هاپـس  هدـنیآ  ( 129 .) دـینک تقد  ماما  حـیاصن  هب  تسا ...  هیقف  یلو  اـب  طاـبترا  ظـفح  رگید  هتکن  ( 128 .) دنک
تّدشب نا  ـمـنـ شد يو  ـ ـس زا  ـد  ـشا ـت فـقـیـه نـبـ یالو ـتـمـّر  ـس ترا مـ دوشن و نـظـ تیاده  هاپـس  رگا  تسا و  عیـسو  ابیز و  ياهزادنا  مشچ 

شنیزگ بـر عـیفرت و  بصن ،  رب  تراـظن  ( 130 .) دوب دـهاوخ  هدـننک  نارگن  هاپـس  طخ  فارحنا  ذوفن و  لامتحا  هتفرگ و  رارق  دـیدهت  دروم 
ـنـی و ید يا  ـیـت هـ حال ـ ـص زا نـظـر  نالو  ؤسم  ناهدنامرف و  هب  دیدج  ياه  تیلو  ؤسم  ندرپس  شنیزگ و  عیفرت و  بص و  دراو نـ ّـه مـ یل کـ
زا تاعالطا  تظافح  لنسرپ  نیلو و  ؤسم  هّیلک  شنیز  بـر گـ دییامرف . نیمءات  ار  تاباصتنا  تمالـس  هلیـسو  نیدب  هدومن و  تراظن  یـسای  سـ

ـتـه فا لا یـ ّـ رو فـع حـضـ  ( ع  ) ما حـسـیـن ـ ما ها  ـشـگـ ناد ـنـد  نا ها مـ ـی سـپـ شزو ـ مآ ـز  کار رد مـ دییامن . تراظن  یسایس  ینید و  ّتیحالص  رظن 
هریغ و يربـخ و  تاّیرـشن  یگنهرف و  رو  ـ ما ّـه  یل ـیـد و کـ یا ار نـمـ ـ جا نآ  رد  ـل  ما رو کـ ار بـه طـ ـی  مـال ـ ــسا ـیـت  بر ـم و تـ یل ـه تـعـ ما ـ نر بـ ، 

یگنهرف یملع و  زکارم  هّیملع و  ياه  هزوح  دّـهعتم و  ّتینا  ـ حور تیناحور بـا  اب  طابترا  تسا .  یگدـنیامن  هدـهعرب  هاپـس  یمومع  طباور 
یهدـنامزاس و بذـج و  دـییامن و  رارقرب  طابترا  هاپـس  ياـهورین  نـالو و  ؤسم  نا و  ـ هد ـ نا ـ مر يو فـ يرکف و مـعـنـ هیذـغت  روظنم  هب  روشک 

مواد ـیـه مـ جو ـت و تـ یاد ار بـا هـ ـیـج  ـس ها و بـ ـپـ ـس يا  ـ هور نـیـ دـیهد . رارق  ماـمتها  دروـم  ار  ناوـج  يالـضف  بّـالط و  مازعا  شزوـمآ و 
ظفح دییازفیب . نانآ  شنیب  یهاگآ و  رب  هتسویپ  دیراد و  هگن  بالقنا  زا  عافد  ياه  هنحص  رد  لاّعف  رو  هدا حـضـ ـ مآ ـی  سا ـی و سـیـ بال ـقـ نا

دومنهر قبط  یسایس  ياهدناب  اه و  هورگ  رد  دورو  زا  جیسب  تمواقم  ياهورین  هاپس ،  تنایص  ظف و  ّـت حـ یلو ییارگ مـسـؤ  هورگ  زا  هاپس 
رد ـطـی کـه  باو ـ ـض تارر و  ـه مـقـ یّل یعرـش کـ نیزاوم  اب  تاررقم  قابطنا  تسامـش .  اب  زین   ( هر  ) ینیمخ ماما  ترـضح  نءاشلا  میظع  دئاق 

یهدنامرف و میوگب  ًارکذت  تسا  مزال  دسرب . یگدنیامن  دییءات  هب  یعرش  نیزاوم  اب  قابطنا  رظن  زا  دیاب  دوش  یم  نیودت  هّیهت و  هاپس  لخاد 
هلّوحم فیا  ـ ظو رو  اهزرم و ثـغـ تسا  هدوب  زین  نونکات  هّللادمحب  هک  رگیدکی  اب  يّدـج  یگنهامه  مهافت و  نم  ـ ـض ّـفـنـد  ظو یگدـنیامن مـ
یمدرم  : )) تا ـیـ صو ـن خـصـ یا ها بـا  ـپـ ـس ( 131 .) دـناسر ماجنا  هب  ار  شیوخ  تیلو  ؤسم  مزال ،  رادـتقا  اب  یهدـنامرف  دـنیامن و  تیاعر  ار 

زا يریذپان  کیکفت  ّتیوضع و  تیئزج و  ّتیلوبقم و  طرـش  ندوب ))  رادروخرب  بوخ  يربهر  زا  ندوب ،  یبالقنا  ندوب ،  هنادـهاز  ندوب ، 
ِها ـپـ ـس میراذـگن  هک  تسا  نیا  نآ  دـنک و  یم  نّیعم  مه  ییاـه  فـیلکت  اـم  يارب  هّت  ـ بلا ـن نـکـتـه ،  یا و  دروآ ... تسد مـی  هـب  ار  بـالقنا 

همه رد  روضح  ( 132  .) مینک هزرابم  هاپـس  رد  ذوفن  فارحنا و  هنوگره  اب  ًادج  دوش و  فرحنم  ای  جراخ و  دراد  هک  یّطخ  نیا  زا  بال  ـقـ نا
ـی گد ـنـ یا رو نـمـ ـ ـض حـ يرادا ـ  هـچ  یتاـیلمع و  ياـه  هدر  هـچ  هاپـس ـ  ياـه  هدر  نـیرت  نـییا  ـالا تـا پـ زا بـ در کـه  ـت کـ قد ـد  یا زکارم بـ

هزوح دوجو  دـننک ... ساـسحا  ار  نآ  اـه ، ها  ـ گرار ههبج و قـ تشپ  ههبج و  طوطخ  اـه و  ناـگی  ماـمت  دـشاب و  سوسحم  ًـالما  ير کـ ـبـ هر
بلط تداهش  فیصوت  نارادساپ  ( 133  .) تسا یّمهم  رایسب  هلءاسم  یگدنیامن ،  هزوح  هلءاسم  نم  رظن  هب  اریز  دوش  سح  دیاب  یگدنیامن 
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 ، نا ـیـ ها ـپـ ـس ـبـت بـه  ـس ار نـ دو  قیمع خـ تاساسحا  هک  دروآ  شیپ  ار  منتغم  تصرف  نیا  رگید  راب  هاپـس ،  ناهدـنامرف  رانیمـس  يرازگرب 
هب هناموصعم  هناقـشاع و  نینچ  ار ، تداه  ـ ـش سا  ـ بل ـیـد کـه  یا ـمـ ـش مراد ... .  زاربا  بالقنا  نینوخ  ياه  لاهن  ـن  یا خر و  ـ ـس يا  ـ هل ـن گـ یا
زا هک  تسا  يز  ـمـا چـیـ ـش دو  ـ جو رد  دـیا . هتخاس  شیوخ  نهیم  مدرم  بالقنا  يالب  رپس  ار  دوخ  ناج  راثیا  صالخا و  اب  دـیا و  هدرک  نت 
هک دراد  یم  هلمج  نیا  نایب  هب  هنادنموزرآ  ار  زیزع  ماما  نا کـه  ـچـنـ نآ دنک . یم  بات  یب  ار  قح  هولج  نافراع  درب و  یم  لد  ادخ  ناقشاع 

ّتیموصعم تمظع و  هک  نانآ  دـنک . یم  راسمرـش  ار  باتفآ  امـش ، نوخ  هرطق  هر  ؤل قـطـ تـال  مدوب ))!  رادـساپ  کی  مه  نم  شاـک  يا  : ))
یم یگدنز  ینعم  ْگرم  هب  شیوخ ،  تداهش  اب  امش  دنهابتشا . رد  تخس  دننیشن ، یم  هسیاقم  هب  ناتنانمشد  تواقـش  تراقح و  اب  ار  امش 

 ، ندوب امـش  نوچمه  هک  تساجنیا  زا  دینآ و  نایرجم  امـش  هک  ون  حرط  نآ  ـت  ـسا نیا  تسا .  زجاع  انعم  نیا  كرد  زا  نمـشد  دیـشخب و 
ینعم هک  دیداد  ناشن  هاپس ،  لیکشت  ـفـه  سل كرد عـمـیـق فـ شـمـا بـا  ـنـد . نارور لد مـی پـ رد  هللاءا  ـ قل نا  ـقـ ـشا همه عـ هک  تسا  ییوزرآ 

جوا عـظـمـت تسا .  ناتیوزرآ  تداهـش  ناتفدـه و  داهج  هک  دـیدرک  تباـث  دوخ  نانمـشد  نیرتلدروک  هب  یّتح  دـیناد و  یم  ار  هّللادـنج 
زا زورما  امـش  دـیگن . يار چـه مـی جـ دـیناد بـ یم  دـینک و  یم  هچ  دـیمهف  یم  هک  تسا  هتفهن  هتکن  نیا  رد  امـش  زیگنا  تفگـش  يو  مـعـنـ

نمشد تشپ  زاب  دوب ، نیمه  اهنت  امش  راک  هناوتشپ  رگا  ـتـیـد . ـس رادرو هـ ـ خر يوق بـ شزومآ  یلاع و  هیحور  مزال ،  ییاراک  یفاک ،  هبرجت 
ْنَا ٍةَدِحاِوب  ْمُکُظِعَا  امَّنِا  ُْلق   : ) هک دیا  هدینش  ناج  شوگ  هب  زین  ار  نآرق  ینامسآ  يادن  نیا ،  زا  رتارف  امـش  اما  دیزرل . یم  ناتمان  ندینـش  زا 

نانچمه تسا  نایهاپس  امش  درکلمع  ورگ  رد  هاپس  تّزع  رابتعا و  دیتسه . یمالسا  بالقنا  هبّیط  هرجش  ياهبنارگ  هویم  ام  ـ ـش ِهِّلل )... اُوموُقَت 
مه روـشک  دوـبن  هاپـس  رگا  هک  ماـما  هاـتوک  مـالک  نیا  تسا  اویـش  زغمرپ و  هـچ  تـسا و  هاپـس  درکلمع  ورگ  رد  بـالقنا  ّتیدوـجوم  هـک 

خرـس ياـهلگ  نارادـساپ ،  امـش  هب  تسا ،  هدـش  يراذ  ـگـ ما راد نـ ـ ـسا زور پـ ار کـه  نا ...  ـعـبـ ـش مّو  ـ ـس راـثیا  قـشع و  رهظم  ( 134 .) دوبن
ساـبل هک  ـی  ـس کـ میوگ .  یم  کـیربت  لـطاب ...  ـد  ـض در حـق  يا نـبـ لا جـبـهـه هـ ـیـن بـ نو نار خـ ـ تو نار و کـبـ ـ یا ـی  مـال ـ ـسا بـال  ـقـ نا
مچرپ راثیا ) قشع و   ) هصخاش ود  نیا  هک  دیامن  یم  زاغآ  يا  هّلق  يوسب  ار  دوخ  تکرح  تقیقح  رد  دنک ، یم  نت  رب  ار  يرادساپ  سّدـقم 

دنک یم  باختنا  تسا  یهلا  ءایبنا  هار  همادا  هک  ار   ( ع  ) نیسح هار  هناهاگآ  یمالـسا  بالق  ـ نا راد  ـ ـسا پـ دنا . هّلق  نآ  رب  هتفوک  ورف  دنلب  ياه 
 ! نآرق نارادساپ  يا  امش  دهد . یم  رارق  شیوخ  هار  غارچ  ار  البرک  نفک  نوگلگ  نادیهش  نیسح و  باحـصا  نوخ  غورف  هار ،  ـن  یا رد  و 
هب دوخ  ناوت  ورین و  مامت  اب  یناهج  بصاغ  يا  ترد هـ هک قـ يدولآ  رفک  ناـهج  رد  هک  دـینک  راـختفا  جـع )   ) ناـمز ماـما  نازابرـس  يا  و 

نیمه زا  دیا و  هدرک  مایق  رابکتـسا  رفک و  ِراکیپ  هب  ّْتلم  فوفـص  شیپاشیپ  رد  دـنا ، هتـسب  رمک  رابکتـسا  رفک و  هدیـسوپ  هعلق  زا  تسارح 
يدا ـ یا ـی و  نا تاـغیلبت جـهـ همه  مغر  یلع  امـش  دـننک و  یم  داـی  تبحم  قشع و  اـب  امـش  زا  تما  ناـحلاص  ادـخ و  ناگدـن  تسور کـه بـ

بـالق ـ نا ـد  ـض ـی و  جرا ـمـن خـ ـشد در بـا  هصرع نـبـ رد  امـش  یگتـشذگدوخ  زا  دـیراد . ياـج  دوـخ  ّتلم  بلق  رد  ناـنآ  یلخاد  رودزم 
مـن ( 135 .) امـش هب  ناریا  ناملـسم  ّتلم  قشع  زار  تسا  نیا  امـش و  يزوریپ  زار  تسا  نیا  تسا .  يرـشب  راـثیا  ناـشخرد  هنومن  یلخاد ، 

دنمورب لاهن  نیا  ياـپ  هب  لوا  زا  هک  یناـجن  ـ ـس ـ فر ـمـی  ـشا يا هـ ـ قآ نو  لا مـن هـمـچـ ـثـ ما هد و  بـنـ ـم .  ناد ـی مـی  ها ـپـ ـس ار یـک  دو  خـ
ناحتما رد  زارفارس  ( 136  .) تسا يدبا  هطبار  هاپس  اب  نام  هطبار  میا  هدیشک  ناتسود  رس  رب  تسد  میا و  هدیگنج  شنانمشد  اب  میا ،  هتسشن 

اب ار  تداهش  رطع  گرزب و  يراکادف  نوخ و  ياه  هنحص  هلاس و  هد  راوشد  داهج  دیتسه ، هک  اج  ره  یهاپـس ،  نازیزع  امـش  روضح  یهلا 
رد دـندش و  دراو  اه  نادـیم  نیرت  تخـس  رد  هک  تسا  یبالقنا  نم و  ؤم  رـصانع  نیرتهب  زا  يا  هعومجم  هاپ ،  ـ ـس دروآ . یم  هارمه  هب  دوخ 

جوا رد  هاپ  سـ ـت ؛  سا با  نا شـبـ ـحـ یر رد  نالا  ـد و  ندر اد کـ ـل پـیـ ما ـتـنـد و تـکـ فر مد پـیـش  مد بـه قـ قـ راو ، ـ شد يا  نا هـ ـتـحـ ما لو  طـ
راثن ار  دوخ  هنامیمص  میرکت  رگید  راب  ات  تسا  یتصرف  بناج  نیا  يارب  زیزع  ناردارب  امش  عامتجا  ( 137  .) تسا طاشن  تردق و  یناوج و 
لذب ادخ و  هار  رد  هناصل  دا مـخـ یهلا بـا جـهـ گرزب  ناحتما  هصرع  رد  هک  منک  یلد  ایرد  نادرم  دنمتواخس و  ناتـسد  دمآراک و  ناوزاب 

دندیرخ و ناج  هب  ار  دربن  نادیم  ياه  یتخس  دندیسارهن و  گرم  زا  دنداهن . ياج  هب  هنادواج  راگدای  یناسنا ،  دنمشزرا  ياه  هیامرس  همه 
یخرب دندیشوپ و  تداهش  رخاف  تعلخ  دنداد و  ناج  ـی ،  نا ـسـ نا هو  هّل شـکـ ـن قـ یا رد  ـی  خر ـد بـ ند ـ مآرد زار بـه  ـ فار سـ شیامزآ ،  هتوب  زا 
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دهاوخب هچ  نانآ  زا  یمالـسا  فیلک  ـد و تـ ناو ـ خار اجک فـ هب  ار  نانآ  یهلا ،  هفیظو  ات  دـنا ، هداتـسیا  راـظتنا  هب  تمدـخ  يداو  رد  ناـنچمه 
لیبس یف  نادهاجم  مدقم  طخ  رد  جیـسب  هاپـس و  هّللا  لیبس  یف  نادهاجم  ( 138 .) داب حلاص  رباص و  ناگدـنب  نیا  رب  شیایلوا  ادـخ و  دورد 

زا عا  ـ فد يار  ار بـ نا  ـ ـشزور ـب و  ـش ـی کـه  نا ـ ـس کـ ـتـنـد ، ـس هّللا هـ ـبـیـل  ـس یف  نادـهاجم  تّما  فرـشا  یمالـسا  ماظن  رد  دنتـسه ... هّللا 
نم و ؤم  ناناوج  زا  يا  هعومجم  یمال  ـ ـسا بال  ـقـ نا ناراد  ـ ـسا ها پـ ـپـ ـس سدـقم  عافد  ناراـگدای  ( 139 .) دننک فر مـی  ـ ـص ـن  ید ـم  یر حـ
ار ییاهراگدای  نارود ،  نآ  زا  دنتـسه و  سدـقم  عافد  هسامح  شـشخردرپ  ـیـمـت و  قر پـ شال ،  ـ تر نارود پـ روآدای  هک  تسا  صـالخااب 
لد ـمـیـم  ـص زا  هراو و  فرا هـمـ ـد و عـ هاز يدر فـقـیـه ،  ـمـ گرز ناو بـ ما بـه عـنـ ـ ما ( 140 .) دـنراد هارمه  هب  دوخ  مسج  نهذ و  لد ،  رد 

ناراد بـه ـ ـسا قا پـ ـتـیـ ـشا رو و  ـ ـش دروآ ، یم  قوش  هب  هنوگنیا  ار  ماما  هک  هچنآ  اریز  دندوب  رادساپ  کی  شاک  يا  هک  دـندر  وزرآ مـی کـ
نادنزرف ( 141 .) دوب يرشب  لامک  هب  ندیسر  يارب  تصرف  نیا  زا  نتفرگ  هرهب  نمـشد و  اب  گنج  رطخ و  ياه  نادیم  رد  روضح  دا و  جـهـ

امش هب  ار  خیرات  نازیتس  ملظ  ناهاوخ و  قح  همه  هب  قل  ـن عـیـد مـتـعـ یا گرز و  دال بـ ـن مـیـ یا هد  بـنـ مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  ناوریپ  و 
ضر ـک عـ یر ـتـیـد تـبـ ـس هـ  ( ع  ) یلع نب  نیـسح  یقیقح  يونعم و  ناگدـنامزاب  ًاتقیقح  هک  یناناوج  هب  و   ( ع  ) یلع نب  نیـس  ناد حـ ـ نزر فـ

حیحـص و طـخ  نیمه  رد  ار   ( ع  ) یلع نب  نیـسح  یقیقح  نادـنزرف  زیزع و  ناردارب  امـش  همه  لاـعتم  ياد  مراود کـه خـ ـیـ ما مـی کـنـم و 
نآ ـد  یاو دیدرک و فـ هبرجت  دیدومزآ و  ار  ادخ  هب  ءاکتا  ادخ و  هار  هک  ینا  شـمـا کـسـ ـز ، یز نا عـ ـ ناو شـمـا جـ ( 142 .) درادب یقاب  میقتسم 

دیابن ار  نشور  هار  نیا  دـیدرک ، هدـها  ـ ـش گنج مـ رد  ناتدوخ  راتفر  رد  ماـما و  راـتفر  رد  ار  ادـخ  هب  لاـکتا  تا  ـ کر بـ ـد ، یدر كرد کـ ار 
تـسا سرد  ام  يارب  اهنآ  همه  راوگرزب ، نآ  خـیرات  یگدـنز و  دای و  ع ،)   ) نیـسح ماما  كراـبم  ماـن  دـیهدب ، رارق  تلفغ  دروم  يا  هظحل 
نازابر مالسا و سـ ناناوج  هدبز  يا  هغلابم  چیه  نودب  زورما  هک  زیزع  ناناوج  امش  نایم  رد  روضح  هدنب  يار  بالقنا بـ حوتفلا  حتف  ( 143 .)
دوجو تمعن  رب  ار  ادـخ  هک  ناـنچمه  منک .  یم  يرازگـساپس  تمعن ،  نیا  رب  ار  ادـخ  تسا و  يدنـسرخ  هیاـم  دـیوش  یم  بوسحم  نآرق 
زورما امش  هک  یلـسن  ما .  هدوب  راذگـساپس  هش  زا حـق و حـقـیـقـت هـمـیـ عافد  رد  ممـصم  هدارا و  اب  یبالقنا  نم ،  ؤم  ناناوج  امـش  لاثما 
رـسارس رد  هللادمحب  دیـشاب و  یم  نآ  هتـسجرب  ياه  هنومن  امـش  هک  دّبعتم  نم و  ؤم  ناناوج  میظع  لیخ  دیوش و  یم  بوسحم  نآ  هدـنیامن 

زا تسا  ترابع  یمالـسا  حوتفلا  حـتف  دـندومرف : اهنآ  هرابرد   ( هر ) راوگرزب ماما  هک  دـیتسه  دنتـسه و  یناسک  نامه  دـنراد  روضح  روشک 
تی ـ بر ـل مـا تـ ـس نـ مال ،  ـ ـسا ـعـی  قاو يا  هد هـ ـ ـش ـیـت  بر يا تـ نا مـؤ مـن و  ـ ناو يا جـ مالـسا  هدش  تیبرت  ( 144  .) یناـناوج نینچ  تیبرت 

رد ـت مـا  ما ار  وا  يو کـه نـظـیـر  ـی و مـعـنـ هلا درم  نآ  یتقو  هک  یلـسن  نآ  دیتسه  امـش  دیمالـسا . هدـش  تیبرت  امـش  دوبن . مالـسا  هدـش 
نا ـمـ یا ـت  کر مال بـه بـ ـ سا هد  ـیـت شـ بر نـسـل تـ دز . جو مـی  ـیـد مـ ما زا  وا  لد  درک  یم  هاگن  امـش  بـه  ـت ،  ـسا هد  ـ ید دو کـم  ـخ خـ یرا تـ

ار ـیـا  ند يا  ـ هرا ـن کـ یر گرزب تـ زا  یکی  تسناوــت  یمالـــسا ،  یهلا و  ياــه  شزرا  هــب  یعقاو  داــقتعا  اد ، دا بـه خـ ـتـمـ عا ـل و  کو و تـ
ـی بـه هلا تر  ـ ــص هد ي نـ ـ عو گرز و  ياد بـ وا خـ لد  رد  هــک  یــسک  نآ  زج  دتــس  ـ یا رو بـ ـن جـ یا ـد  ناو ـی مـی تـ ــس چـه کـ بـکـنـد ...
اـم و هعماـج  تیعقاو  تسین .  دـیدرت  لـباق  رگید  هکنیا  هرـص ))  هّللا مـن یـنـ نر  ـ ـص ـنـ یل و   )) دـشاب هتـشاد  رواـب  ار  هملک  یقیق  يا حـ مـعـنـ
 ، تسامش دوجو  رد  هک  ار  يردقنارگ  رهوگ  نآ  ردق  ینعی  ار  ناتدوخ  ردق  دیتسه . نا  ـ ناو نآ جـ ـمـا  ـش در و  ـت کـ با ار ثـ نیا  ام  ثداوح 

ناراگدای ( 145 .) دوش لح  تسه  ناتدوجو  اـهلد و  رد  هک  یهلا  تناـما  نآ  اـب  دـناوت  یم  مالـسا  ياـیند  گرزب  تالکـشم  ماـمت  دـینادب .
رد ـ ـص گرزب  نادهاجم  ياهراگدای  نید و  ناراکادـف  بالقنا و  مالـسا و  ناناوج  امـش  ینارون  ياه  هر  چـهـ مالـسا ...  ردـص  نادـهاجم 

خیرا لو تـ رد طـ  ( ع  ) ـه مئا لد  مــشچ و  هــک  ـی  نا ـ ـــس هـمـه کـ نو .  ـ یئارو ـ ـــشا نو و عـ نو و حـنـیـنـیـ ـ یر نو و خـیـبـ ـ یرد بـ مــال ،  ـ ـــسا
ار لد  ـمـا  ـش ند  ـ ید دـنعمج . اجنیا  هللادـمحب  هلاس  تشه  یلیمحت  گنج  هلاسهد و  داهج  ياهراگدای  هدوب و  نشور  اـهنآ  هب  ناـمترارمرپ 

گرز ياد بـ روشک خـ نید و  ریاخذ  ( 146 .) دراد یم  هگن  هدنز  مدرم  ياهلد  رد  سدقم  هار  نیا  موادت  هب  ار  دـیما  نا مـی کـنـد و  ـ مدا شـ
فراعم هب  هتخابلد  ینید و  یمالـسا و  فراعم  هتـشغآ بـه  گنج و  بالقنا و  هروک  رد  هتفاـی  شرورپ  نارادرـس  امـش  هک  میرازگرکـش  ار 

زا هکلب  ریظن  مک  هعومجم  کی  تروص  هب  ار  امش  هعومجم  دیشخب و  ـل  ما ـد و تـکـ ـشر درب و  شیپ  داد و  قیفوت  درک و  کمک  ار  ینآرق 
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هللاءا کـه ـ ـش نا  تشاد و  هگن  زورما  اـت  كراـبم  يروهمج  نیا  يارب  شدوخ و  نید  يارب  يا  هریخذ  ناوـنع  هب  ریظن  یب  يددـعتم  تاـهج 
ناتتدـهاجم ناتدوجو و  نیریـش  هرمث  رتریگارف و  ناتگرب  خاش و  رتراوتـسا و  نات  هشیر  زور  هب  زور  هکراـبم  هرَجَـش  هبّی و  ـه طـ مل مـثـل کـ

هتـسجرب و رایـسب  شقن  گرزب  هسا  عا و حـمـ ـ فد ـن  یا رد  ناردار  ـمـا بـ ـش يونعم  رادـتقا  ( 147 .) دـش دـهاوخ  هللاءاش  نا  دوشب و  ریگ  همه 
دوخ و روـضح  اـب  هاپـس  نکیل  و  دنتـشاد ... یـشقن  مادـک  ره  نارگید  شترا و  زا  حلـسم  ياـهورین  همه  هتبلا  دـیتشاد . ار  يا  هدـننک  نییعت 
در و هد کـ ـ نز ار  مال  ـ ـسا ـق  یا زا حـقـ یتقیقح  کی  تسا  هیَلَع )  هّللااوُدَـهاع  ام  اُوقَدَـص   ) هفیرـش هیآ  قادـصم  هک  دوخ  هناقداص  يراکاد  فـ

رادتقا میظع و  هطلس  نآ  هنوگچ  دنک ، یم  رارقرب  هطبار  ادخ  اب  یتقو  يّداع ،  بابسا  للع و  ـیـر  سا یلو و  ـنـکـه هـمـیـن بـشـر مـعـمـ یا نآ 
ار ماما  یگدنز  امش  ( 148 .) دـنک ـه مـی  بل هّدا هـم غـ ملا مـ ـر عـ یذ ـ پا ـ ند ـ یدر ـل تـ ماو لل و عـ اد مـی کـنـد کـه حـتـی بـر عـ ار پـیـ يونعم 

نیرتالاب زا  یکی  هب  ندیسر  بالقنا و  يزوریپ  یسا و  یعامتجا و سـیـ نوگانوگ  تالوحت  ات  دعب و  نارود  ات  یناخ  اضر  قانتخا  نارود  زا 
طخ زا  ناسنا  نیا  دـینک . هاگن  دوب  رـشتنم  اـج  همه  رد  شماـن  دـندوب و  هتخود  مشچ  وا  هب  اـیند  همه  هک  ییاـیند  یـسایس و  ياـه  تیعقوم 
ادخ اب  طابترا  تکر  تمعن بـه بـ نیا  مهیلع ،))  تمعنا  نیذلاطارص  (( ؛  تسا هطبار  نامه  تکرب  هب  نیا  درکن ، یّطخت  چی  دو هـ میقتسم خـ

 ، عرـضت هّجوت ،  اب  دوش . یمن  دییو  نـگـ ار حـفـظ کـنـیـد ، نآ  هک  تسامـش  رب  درک ، اطعا  ار  تمعن  نیا  امـش  هب  ههبج  دـیآ . یم  تسد  هب 
ظفح ار  تمعن  نیا  تسوا ،  ام  گرزب  رالاس و  دیس و  هک  هادف  انحاورا  رصع  یلو  ترضح  هب  لسو  ادخ و تـ اب  بش  همین  يوگتفگ  هلفان ، 
دندی همه فـهـمـ داتفا ، هار  هب  اه  هاگراک  دش و  هدنز  اهدادعتسا  دیـشوج ، دوخ  نورد  زا  ام  ناو  يزور کـه جـ نآ  تیقالخ ...  ( 149 .) دینک

چیه هک  ییاه  هچب  هّدع  کی  شا کـنـنـد کـه  یفرعم  روطنآ  دنتساوخ  یم  هک  تسین  يا  هعومجم  نآ  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هک 
نادیم رد  دندوب ، یبوخ  هدنمزر  گنج  نادیم  رد  رگا  ریخن . دندید  دـنتفرگ  تسد  هب  یگنفت  کی  دـندش و  عمج  مه  رود  دنتـشادن  ییاج 
نارود همه  يارب  راختفا  ياـهزور  راـگدای  رادـساپ ، ناونع  راـختفا  بجوم  ( 150 .) دنتـسه یبوخ  عرتخم  هدـنزاس و  رگـشیامزآ ، مه  ملع 

يز دو و هـیـچ چـیـ يز نـبـ هـیـچ چـیـ دو ، راد نـبـ ـ سا ـر پـ گا ـت کـه  ـسا بال  ـقـ نا ـن  یا سا  ـ ـس ياه حـ هظحل  راگدای  هدنیآ و  رد  ام  خیرات 
هنومن دـین و  ـت کـ یو یل تـقـ ـی و عـمـ مل يو و عـ ظا مـعـنـ ـ حل زا  ار  دو  ـد خـ یا ـمـا بـ ـش يونعم  یلاـعت  ( 152) اهیگژ ـ یو ( 151 .) دنام نـمـی 

نارادـساپ هاپـس  زاـیتما  هیاـم  نآ  دـینک . ظـفح  ار  نا  ـتـ یو يا مـعـنـ ـی هـ گدا ـ مآ ( 153 .) دیـشاب مدرم  يارب  يراـکزیهرپ  يوـقت و  زا  ییاـه 
اد هار خـ رد  ندوب و  ادخ  يارب  يراکادف و  هّجوت و  ینعی  دنشاب  يروج  نآ  ام  حّلسم  ياهورین  همه  میهاو  یم خـ ام  هک  ار  یمالسا  بالقنا 

نکمم دشابن ، عفّدلا  لهـس  زا و  ـ بور حیرـص و  روجنیا  شتامجاهت  هدنیآ  رد  ایند  تسا  نکمم  دینک . تیوقت  هکلب  دین ، ار حـفـظ کـ ندو  بـ
زا هاپس  داحآ  کی  کی  ره  دوشب . تیوقت  دیاب  هاپس  يونعم  هین  بـ تسا ... .  مزال  يوق  نامیا  تسا ،  مزال  یگدیچیپ  دشاب . رت  هدیچیپ  تسا 

لد و تقاط و  تردق و  دنامن ، وا  اب  رگید  زیچ  چیه  دنام و  ییاهنت  هب  وا  دوخ  رگا  هک  ـد  سر يّد بـ نآ حـ هب  ینامیا  يونعم و  هریخذ  ظاحل 
رب هک  ینیگنـس  تیرومءام  نیا  اب  هاپـس  دارفا  هناد  کی  ره  دـیاب  تسا ... .  مزال  نیا  دـشاب ، هتـشاد  ار  ایند  همه  لباقم  رد  یگداتـسیا  هرهَز 

نامیا اب  تفرعم  نامیا .  یکی  تفرعم ،  یکی  تسا :  راوتـسا  هیاـپ  ود  رب  مه  نیا  هّتبلا  دـشاب ، يرو  ـنـجـ یا يونعم  هینب  ظاـحل  زا  دراد  شود 
ریگارف ار  یهلا  هدارا  دینک ، هیک  اد تـ ادخ بـه خـ هب  لاکتا  ( 154 .) دنرادن یباسح  تسرد و  نامیا  دنراد ، مه  تفرعم  اه  یضعب  دراد ، قرف 
تـسد رد  زیچ  همه  هک  دینادب  دینیبب . ّطل  ـ ـس نا مـ ـ تر ـش و تـفـکـ یو هدارا خـ ار بـر  ادخ  دیهاوخب و  ادخ  زا  دینک ، دامتعا  ادـخ  هب  دـینادب ،

يوــق و لــماع  ـمـا یـک  ــش تا  ـبـ ــسا ءارو مـحـ ها کـنـیـد کـه  ـد نـگـ ید ـن  یا ار بـا  هـمـه چـیـز  ( 155  .) تسوا زا  تیادـه  تسادـخ و 
هب تیقفوم  اب  زور  هب  زور  ادخ  یگدنب  هار  كولس  رد  هّللاءاش  نا  ( 156  .) تسا یهلا  هدارا  نامه  نآ  هک  دراد  دوجو  رگید  زاس  تشونرس 

لصا ـه بـر  مد رو مـقـ ـ ما ـت و بـقـیـه  سا ـل قـضـیـه هـمـیـن  صا ـی کـنـیـد کـه  ضار نا بـیـشـتـر  ـ تدو زا خـ ار  گرزب  يادخ  دیورب و  شیپ 
ـچـه نآر هـ ـت .  سا ینطاب  ناطیش  رب  هبلغ  نآ ،  هناوتـشپ  یهاگآ و  صولخ و  نامیا و  راثیا و  يراکادف و  نیا  شزرا  صالخا  ( 157  .) تسا
اه یـشیدنا  ـیـنـی هـا و کـج  بد ار بـا بـ ـمـا  ـش لد  حور و  يا  ـفـ ـص ـچـه  نآ دا کـنـد و هـر  ـجـ یا ـی  تو ـ خر صـال ،  ـ خا ـن  یا يا  ـه هـ یا رد پـ

گرز ير بـ ـمـا خـطـ ـش هار  ـه  مادا يار  بـ دزا ، ـ ـس بو  ـ ـش ير مـ ـ ـش ـه بـ نا ـ هاو ـ خدو ياـه خـ هزیگنا  اـب  ار  امـش  صـالخا  هچنآره  دـیالایب و 
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رد صـد دص  یهلا  یندشن  مامت  يورین  کی  هب  مینک  ظفح  نمشد  لباقم  ار د ر  بالقنا  میهاوخب  ام  رگا  ( ... 158 .) ددرگ بو مـی  مـحـسـ
ای دراد و  دوجو  یقالخا  یسایس و  تاعیاض  هاپس  رد  دیدید  تقو  ره  دشاب . هاپس  یقیقح  موهفم  دیاب  نیا  میراد .  زاین  صالخا  زا  هتساخرب 

يروشحلس  )) یهارمه رد  هاپس  یگت  ـ ـس ـ جر بـ ( 159 .) درک رطخ  ساسحا  دـیاب  دوش  یم  هتفرگ  هاپـس  زا  مئاد  یگدنـشوج  صالخا و  هکنیا 
یل کـه ـ ـصا ـر  ـص ود عـنـ ـن  یا ـت و  ـسا هد  ـ ـش ـی  ـشا ود نـ ـن  یا ـنـگـی  ها زا هـمـ اـهتیقفوم  همه  هدوب و  يونعم ))  صوـلخ   )) اـب یماـظن )) 
ناراد حـفـظ ـ سا هاپس پـ رد  دیاب  هراومه  تسا ،  یمالسا  یخیرات  تاراختفا  ناراذگ  هیاپ  مالسا و  ردص  ردقلا  لیلج  ناد  ـ ها تا مـجـ صـفـ

راو ـتـ سا ـخ و  ما نو شـ ـن سـتـ یا رد  ـد  یا ـی نـبـ یو ـجـ ما یبلط و کـ شیاسآ  حور  يدام و  ردق  یب  يا  هول هـ ـش بـه جـ یار ـز گـ گر دو و هـ شـ
هک هچنآ  دنک . هبلغ  ییاوتحم  روما  هب  يرهاظ  ياهراک  دیابن  تیبرت  هنی  ـ مز رد  تیبرت ...  هیکزت و  ( 160 .) دنک داجیا  للخ  ـی  مال ـ سا ما  نـظـ

يوـنعم هرادا  تـیبر و  عا تـ ـعـ ـش ـو  تر رد پـ ( 161  .) تساـه لد  ندرک  بلقنم  هیکزت و  هـب  نـتخادرپ  دـهد  یم  لیکـشت  ار  اـم  یلـصا  راـک 
ظفح نانچمه  مدرم  نایم  رد  هاپـس  سّدـقت  ّتینهذ  دـننک و  ادـیپ  يرتشیب  يونعم  تالامک  زور  هب  زور  یتسیاـب  نارادـساپ  هاپـس  ياـهورین 
دنربب الاب  ار  دوخ  ياوقت  یمالسا و  تفرعم  نّیدت ،  هجرد  دنناوت  یم  هچ  ره  فلتخم  يا  هدر هـ رد  ها  يا سـپـ ـ هور ـک نـیـ یا یـکـ ددرگ ... .

زور یلمع  تادابع  هب  هّجوت  یمالسا و  میهافم  نآرق و  ثیداحا  نآرق ،  رتهب  هچ  ره  يریگارف  اب  يونعم و  هرادا  تیبرت و  عاعـش  وترپ  رد  و 
نیا زا  اهنت  هیکزت ،  بیذهت و  هیفصت و  طخ  همادا  ظفح و  رد  رفاو  ششوک  غیلب و  سـعـی  ( 162 .) دنیازفیب دوخ  يونعم  تالامک  هب  زور  هب 

ـیـنـه مز ـن  یا رد  ـش  یو ّرمتسم خـ ششوک  هب  دیاب  هاپـس  درک و  دهاوخ  ردب  رـس  زا  ار  یبالقنا  ياهداهن  رد  ذوفن  رکف  نمـشد  هک  تسا  هار 
ثیدح  - 120 تشون : یپ  ( 163 .) دنامب یقاب  یبتکم  دارفا  زا  لّکشتم  ـی و  مال ـ سا رد صـد  ـد  ـص دا  ترو یـک نـهـ ـ ـص ـد و بـه  هد ـه  مادا

مایپ  - 123  . 64  / 7  / 29 تاعالطا ،  همانزور   - 122  . 74  / 12  / 16 یگدنیامن ،  نالو  ؤسم  اب  رادید   - 121 ص 187 .  ج 3 ،  تیالو ، 
يروهمج هماـنزور   - 125 تشهبیدرا 1370 .  هاپـس ،  ینیمز  يورین  ناهدـنامرف  اـب  رادـید  رد   - 124 ص 27 .  هرامـش 110 ،  بالقنا ، 

 . ص 52 مایپ ،   - 128 نمهب 1368 .   8 ناهیک ،  همانزور   - 127 ص 27 .  هرامش 110 ،  بالقنا ،  مایپ   - 126 نابآ 1368 .   30 یمالسا ، 
همانزور  - 131 ص 8 .  لّوا ، )  ير  ـ ــس  ) هرا 41 ـمـ ـــش ـل ،  یل ـا و تـحـ هداد ـ یور  - 130 ص 29 .  هرامـش 87 ،  بـالقنا ،  ماـیپ   - 129

ص مایپ ،   - 134 ص 188 .  ج 3 ،  تیالو ،  ثیدح   - 133 ص 51 .  هرامش 44 ،  بالقنا ،  مایپ   - 132  . 69  / 4  / 6 یمالسا ،  يروهمج 
 . نابآ 1370  5 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 137 ص 29 .  هرامش 87 ،  بالقنا ،  مایپ   - 136  . 80 ص 81 ـ  مایپ ،   - 135  . 51 49 ـ 
 - 141  . 75  / 6  / 27 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 140 ص 7 .  هرامش 111 ،  اهدادیور ،   - 139 رویرهش 1370 .   26 نامه ،   - 138

3  / 27 نامه ،   - 144 ص 15 .   ، 75  / 9  / 25 یمالسا ،  يروهمج   - 143 ص 13 .  ییاروشاع ،  نارادساپ   - 142  . 73  / 6  / 30 نامه ، 
 - 147  . 71  / 6  / 26 هاپس ،  ناهدنامرف  عمج  رد  يربهر  مّظعم  ماقم  نانخس   - 146 ص 11 .   ، 311 هرامش ،  بالقنا ،  مایپ   - 145  . 74 / 
 - 150  . 74  / 6  / 30 یمالـسا ،  يروهمج  همانزور   - 149 ص 11 .  ش 311 ،  بالقنا ،  ماـیپ   - 148  . 73  / 2  / 6 یمالسا ،  يروهمج 

ییاهدـیاب لیاصخ و  تافـص ،  اهیگژیو ،  زا  روظن  مـ  - 152 ص 245 .  ج 6 ،  تیالو ،  ثیدـح   - 151 ص 31 .  ییاروشاع ،  نارادـساپ 
 ، هرامش 66 لیلحت ،  اهدادیور و   - 154  . 72  / 2  / 19 تاعالطا ،  همانزور   - 153 دشاب .  اراد  ار  اهنآ  تسا  مزال  رادـساپ  کی  هک  تسا 
 - 158 نابآ 1370 .   5 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 157  . 13 ص 14 ـ  نامه ،   - 156 ص 45 .  قالخا ،  سرد   - 155  . 13 ص 10 ـ 
 - 161 رویرهش 1370 .   26 یمالـسا ،  يروهمج  هماـنزور   - 160 ص 5 .  هرامـش 20 ،  لیلحت ،  اهدادـیور و   - 159 ص 81 .  ماـیپ ، 

ماقم هاگدید  زا  هاپس  عبنم : ص 52 .  مایپ ،   - 163  . 1368 نمهب ،   8 ناهیک ،  همانزور   - 162 ص 7 .  هرامش 22 ،  لیلحت ،  اهدادیور و 
خ  / هاپس رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  یمالسا  تاقیقحت  زکرم  يربهر ، مظعم 

(4) تیالو رظنم  زا  هاپس 

 ... دّبعت نامیا و  میزادرپ : یم  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  هب  عجار  یلاعلا ) هلظدـم  ) يربهر مظعم  ماقم  ياههاگدـید  هب  هلاقم  نیا  رد 
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نآ دینک  ّـه  جو ـد تـ یا بـ ما هـسـتـیـد ، نیا نـظـ رد  نیرتّرث  ؤم  نالو و  ؤسم  ناهدنامرف و  دیتسه ، یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپ  ـ ـس شـمـا کـه 
نامیا و تسا :  ـن  یا زا مـی کـنـد  نا مـمـتـ ـمـ یا ـن بـی  کل ـل ،  ما تهج کـ همه  زا  بّرجم  نردـم  زّهجم  شترا  کی  زا  ار  امـش  هک  يزیچ 

زمر دیلک  نآ و  هب  ندیـسر  هار  تسین و  امـش  نم و  رایتخا  رد  هک  یبیغ  تالا  ـفـعـ نا ـیـر فـعـل و  ثءا هب تـ داقتعا  بیغ ،  هب  داقتعا  ینعی  دّبعت 
ياهورین ریاس  زا  دنک  زاتمم  ار  امـش  دـناوت  یم  هک  تسا  يا  هلیـسو  اهنت  نیا  یعرـش .  فیلکت  ندرک  لمع  ینعی  اوقت  زا  تسا  ترابع  نآ 

راکادـف میرادـن ،  مک  اهنیا  عاجـش  هدـناوخ ،  سرد  شوهاب ،  گنرز ،  هتـشُکراک  بّرج  ـی مـ ما يور نـظـ ّالا نـیـ ملاع و  یماظن  یبالقنا )  )
دشاب و نید  دناوت  یم  يونعم  ساسحا  نآ  تسا ،  يونعم  ساسحا  کی  زا  یـشان  يراکادـف  تسین ،  نید  زا  یـشان  طقف  يراکادـف  یّتح . 

امش رد  ینعی  تسا  نیمه  شقرف  ایند ) ياه  ـش  ترا  ) ـهـا نآ ـی بـا  مال ـ سا بال  ـقـ نا ناراد  ـ سا ها پـ سـپـ دشاب ... . مسیلانویسان  دناوت  یم  اجکی 
رد زورما  هدـنام  بیرغ  هک  ناربمغیپ  فادـها  يارب  لمع  لـماع  صـال ،  ـ خا ـل  ما عـ اد ، ّـه بـه خـ جو ـل تـ ما عـ عرو ،  ـل  ما عـ او ، ـل تـقـ ما عـ

لوا ـت ؛  سا ـر  یذ ـ پا فّل نـ لو تـخـ ـ صا زا  ها  رد سـپـ ـل  صا چـنـد  ( 164 .) دهد یم  زایتما  ار  امش  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  اه . فده  نیا  ایند 
تسا جراخ  ام  روشک  را  ـتـبـ عا هزو  زا حـ ـم  یو یمن گـ هتبلا  دشاب . یهاپس  دناوت  یمن  اوقت  یب  نّیدت و  یب  مدآ  هک  تساوقت  نید و  ـل تـ صا

دیناد یم  امش  دراد و  مزال  یقتم  نّیدتم و  مدآ  هعومجم ،  ـن  یا نو  چـ ـت ،  ـس هاپـس نـیـ هعومجم  نءاش  رد  یمدآ  نینچ  مییوگ  یم  هکلب  ، 
دنا هدـش  نونکا  هک  نارگید  شترا و  زا  معا  حّلـسم ،  ياهنامزاس  اـهور و  زا نـیـ ماد  مداد هـیـچ کـ هزا نـ ـ جا مدوخ  هب  تقو  چـیه  هدـنب  هک 

 ، بالقنا ـخـص  ـش ناو  مـن بـه عـنـ تسا .  رگید  زیچ  کی  هاپـس  زا  ام  عقوت  نکل  ما ،  هدرک  لـیلجت  هشیمه  منک و  ریقحت  یماـظتنا  يورین 
هیقب زا  ار  تیلو  ؤسم  نآ  دهد ، ماجنا  دناوت  یم  هعومجم  نیا  هک  ار  یتیلو  ؤسم  اریز  مرادن ؛  اه  نامزاس  هیقب  زا  مراد  هاپس  زا  هک  ار  یعقوت 

نّیدـت نیا  تسا و  يرتالاب  حطـس  رد  رتشیب و  شزرا  ياراد  دـنا ، هداد  رتشیب  تیلو  ؤس  نو بـه هـر کـس مـ چـ دـنا ، هتـساوخن  اـه  هعومجم 
تسا يزاسزاب  نارود  نونکا  نوچ  هک  درک  لای  دیابن خـ دوشب . رتشیب  زور  هب  زور  دیاب  دنزب و  جوم  یتسیاب  هاپس  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه 

گنج و هرود  يزاسزاب و  هرود  میظع ،  تلاسر  نیا  اب  ینم  ؤم  هعومجم  يارب  دریگ . یم  ماجنا  مه  تافّلخت  زا  یـضعب  یعیبط  روطب  سپ  ، 
(165 .) دوب دوـخ  راـتفر  لاـمعا و  ـب  قار ـب و مـ ظاو ـی و مـ هلا ما  ـکـ حا ـی  عار ّـن و مـ ید ـد مـتـ یا ـه بـ ـش درادـن و هـمـیـ یقرف  گـنج ،  ریغ 

ینعی یبالقنا .  نید  زا تـ یشان  يراکادف  تسا ،  هملک  کی  رد  خساپ  دوب ؟ هچ  اه  تفر  يزور هـا و پـیـشـ ـن پـیـ یا تل  عـ یبالقنا ...  نّیدت 
هک یبالقنا  هیحور  اب  نیدـت  دزاس . یم  مه  كّرحت  مدـع  اوزنا و  يریگ ،  هشوگ  اب  هک  یبالقنا ،  هیحور  ياهنم  نیدـت  هن  یبـالقنا ،  نیدـت 

يراکادـف و هک  دراد  هارمه  شدوخ  اب  ار  یتلاح  کی  هیحور و  کی  نیدـت  عون  نیا  تسا .  ینآرق  حیحـص  باـن و  صلاـخ و  نید  ناـمه 
يادـخ هب  لّکو  قلطم و تـ دامت  ـ عا دو و  ءا بـه خـ ـکـ تا ـت .  ـس وا هـ رد  ـع  ناو ندر مـ ـمـ ـش ـک  چو را و کـ ـتـکـ با ـت ،  ـس وا هـ رد  راـثیا هـم 

نیا دیـشاب  بظاوم  دـییایب . قئاف  هریثک ))  ۀـئف   )) رب هلیلق ))  يا  هئف   )) ناونع هب  اهامـش  هک  هدـش  بجوم  اه  هیحور  نیا  تسه .  وا  رد  لاعتم 
ینعم رگید  یبالقنا  حّلـسم  يورین  تیدوجوم  دوشب ، لزلزتم  ای  دوشب  هتفرگ  ام  زا  ـیـه  حور نیا  هدرکان  يادخ  رگا  دوشب  ظفح  دیاب  هیحور 
هیحور ظفح  ( 166  .) تشاد دـهاوخن  یققحت  ینعم و  هدرک  هّجوتم  شدوخ  هب  ار  ایند  هک  يراد  هقباس  یبـالقنا  تکرح  تشاد .  دـهاوخن 

یبالقنا تقادـص  یبالقنا و  ییاسراپ  دـشاب . یم  بـالقنا  نارادـساپ  ناونع  هب  امـش  فیاـظو  نیرتّمهم  زا  یبـالقنا  هیحور  یبـالقنا حـفـظ 
ضو دار عـ ـ فا ـد ، نا مال مـ ـ ـسا بال و  ـقـ نا يار  راد بـ ـ ـسا ناو پـ یعقاو عـنـ رادـساپ  ( 167 .) دراد یم  هگن  یبالقنا  ار  اـم  هک  تسا  ییاـهزیچ 
ناونع دـنک ، یم  ادـیپ  تمارک  تفرگ  رارق  نآ  ریز  رد  یـسکره  دـنام ، یم  تمارک  جات  کی  رابتعا و  کی  لـثم  ناو  ّـا عـنـ ما ـد  نو ـ ـش مـی 

ـتـه ـسارآ ناو  نآ عـنـ رد  مزال  تافـص  هب  هکنیا  نودب  صاخـشا  مینک .  ْنَْونَعُم  ناونع  نیا  اب  ار  نامدوخ  هک  ـت  ـسا بو  خـ ـت .  ـسا مـهـم 
ام رب  رادساپ  ناونع  رگا  دنکب . قدص  ام  رب  رادساپ  ناو  هک عـنـ مینک  يراک  دیاب  دنتـسین . يزیچ  دنتـسه ، یلومعم  صخـش  کی  دنو ، ـ ـش بـ

تایـصوصخ هک  منک  یم  هیـصوت  دیتسه  ماما  نادنزرف  هک  نازیزع  امـش  هب  نم  دنک ... یم  ادـیپ  شزرا  تمـس  نیا  تقو  نآ  درک ، قدـص 
یم لصاح  تایصوصخ  نتشاد  اب  نآ  دنک و  قدص  ًاعقاو  ناونع  دیاب  تسین .  یفاک  مسا  دینک ، نا حـفـظ  ـ تدو يار خـ ار بـ راد  ـ سا ناونع پـ
راک بوخ  دـینک ، هعلاـطم  دـیناوخب ، تسا ،  يروآ  ـع جـمـع  قو نـالا مـ تاّبحتـسم  هب  هّجوت  ( 168 .) ددرگ یمن  لـصاح  نآ  نودـب  دوش و 
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دیناوخب و بش  زامن  تسا  رتدایز  مه  شا  هرمث  هک  دیهد  ماجنا  رتشیب  تسا  تدابع  هک  ـی  حور شزرو  دینک ، شزرو  دیناوخب ، اعد  دینک ،
اب هّجوت و  اب  دیاب  بش  زامن  دشابن  هجوت  نآ  رد  هک  يزامن  هن  دـینک ، یم  هچ  دـیمهف  یم  هک  یبش  زام  نـ ـه ،  جو ـِب بـا تـ ـش زا  نآ هـم نـمـ

ار حـفـظ تار  ـ ثا نیا  مناوخ ،  یم  نم  هک  تسا  یبش  زامن  زا  رتداـیز  رایـسب  دـیتسه  ناوج  هک  امـش  رد  ـب  ـش زا  ـر نـمـ ثا و  دـشاب . تیاـنع 
دیاب ـد  یداد ما مـی  ـجـ نا ـتـی کـه  سرد را  هـر کـ ( 169 .) دیریگبارف ـت  ـسا مزال  نا  ـ تل ـ ما نا و تـکـ ـتـ فد يار هـ ـی کـه بـ یا ـ هز کـنـیـد و چـیـ
دیداد یم  ماجنا  هک  یتسردان  راک  ره  تسا ،  فیاظو  نیرت  مهم  زا  هک  دوخ  لاـم  ـ عا رد  تبقارم  اـت  هتفرگ  یبحتـسم  هزور  زا  دـینک . رتشیب 
ردـق دـیتسه ، ناوج  تسا .  طابترا  هلیـسو  تیانع  هجوت و  اب  لفاون  هک  دـیناوخب  ار  اه  هلفاـن  ( 170 .) دیـشاب نآ  ناربج  عفر و  ددصرد  دـیاب 

هدافتـسا دنادب و  ار  اه  ییاناوت  ردق  تسه  هک  یتیعـضو  ره  یتیعقوم و  ره  رد  یـسکره  هک  تسا  نیا  هب  نتـسناد  ردـق  دـینادب و  ار  یناوج 
طا ـبـ ترا اد و  زا بـا خـ زار و نـیـ ـت و  یو مـعـنـ ییارگاــیند ...  زا  زیهرپ  ( 171  .) تسا ناسنا  کی  ياه  ییاناوت  لقث  زکرم  یناوج  و  دـیامن .

 ، ندرکن اد  ـیـا پـیـ ند ریاخذ  رویز و  رز و  هب  یگتسبلد  ندروخن و  ار  رهاوظ  بیرف  نداد و  رارق  اد  ار خـ فد  لا و هـ ياد مـتـعـ ـا بـا خـ هلد
( ِهّللا ِنْذِِابًةَریثَک  ًۀَِئف  ْتبَلَغ  ٍهَلیلَق  ٍۀَِئف  ْنِم  ْمَک   : ) تقو نآ  دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  هنم  ؤم  هئف  کی  نم و  ؤم  هعومجم  کی  هک  تساهنیا  همه 

تیونعم نیمه  دینک و  یم  تمیزه  هب  روبجم  ناتدوخ  لباقم  رد  ار  ـا  هدا ـ یز يو ،  نآ جـنـبـه مـعـنـ ـطـه  ـساو بـه  ـیـد ، ـشا ـل هـم کـه بـ یل قـ
ههبج دندمآ  یم  یتقو  ههبج و  قوش  هب  دناشک  یم  ار  اه  ناوج  درک و  یم  قشاع  بات و  یب  نانچنآ  دربن ، ياه  نادیم  رد  ار  جیسب  هک  دوب 

رز و نیا  شیارب  هک  دـشاب  اـه  ناـسنا  زا  یهجوـت  لـباق  هعوـمجم  کـی  قـح ،  یبـالقنا و  هعماـج  رد  دـیا  بـ دـندنک . یمن  لد  هـهبج ،  زا  ، 
اما قاـش ،  ّـل مـ ـتـه بـا تـحـم بلا ـت  ـسا یعطق  تفرـشیپ  میـشاب ،  هتـشاد  اـم  ار  هعومجم  نیا  رگا  دـشاب . هتـشادن  یـشزرا  يویند  يا  ـ هرو ـ یز
نآ رطاخ  هب  ـی کـه  فد نآ هـ تسا .  شزرا  اب  دـنکب ، لّمحت  ار  وا  رتالاب  مدـق  کـی  تیرـشب ،  یقرت  تمیق  هب  دـهاوخب  ناـسنا  هک  یقاـشم 

لصاح لاح  ره  بـه  دنیشنب ؟ شدوخ  هناخ  رد  تسناوت  یمن   ( ع  ) نیـسح ماما  رگم  دسر . یم  تداهـش  هب  نآ  رطاخ  هب   ( ع  ) یلع نب  نیـسح 
لد تیرـشب ،  لماک  راذ تـ ـه گـ یا يو و بـه پـ ُّول مـعـنـ ُـ هب ع یتسیاب  هاپـس  دـشاب و  مکحتـسم  هیاپ  ناـمه  یتسیاـب  هاپـس  هک  تسا  نیا  مـالک 
هن میرادن ،  ار  هعومجم  نیا  لثم  هاپـس و  لثم  ـگـر  ید دور مـا  ـد بـ یا فد بـ ـن هـ یا لا  ـبـ ند دـنکب و  تکرح  دـیاب  هار  نیا  رد  دراد و  شوخ 

رارق روحم  ار  نامدوخ  دـیابن  نامیاه  شالت  رد  امـش  نم و   )) دـنیوگ یم  یت  ـ قو میرادـن .  مه  نامخیرات  رد  هکلب  رـضاح ، ناـمز  رد  هکنیا 
رد تول ،  رد خـ هیـضق  نیا  رگا  اذل  دراد . طابترا  یهلا ))  ياهفده  هب  ام  لوصو   )) هب میقتـسم  ـیـه  ـض ـن قـ یا تسانعم کـه  نیدب  میهدـب )) 

یماکان هدنزگ  خلت و  هرطاخ  ره  تساهزیچ و  نیا  دراد ، دوجو  يزوریپ  شوخ  هرطاخ  اج  ره  يرد فـکـر کـنـیـد ، ـی قـ نا تال نـفـسـ ـ مءا تـ
تـسا هدیگنل  اهزیچ  نیا  زا  رتشیب  ای  یکی  ياپ  هک  تسا  ییاجنآ  تسه ،  هچ  هـر  دایز ، تافلت  نداد  ای  حتف  مدع  تسکـش و  زا  معا  دشاب ،

هب تسا  رود  نآ  زا  هاپـس  تحاس  هّللادمحب  هک  یبلط  ترـشع  یگدـنز و  هافر  ّـل و  تـجـم ( 172 .) درک دیهاوخ  ادیپ  دـینک ، شواک  رگا  هک 
امـش دزاس  لزلز  ار مـتـ بلط  قح  نادرم  امـش  مزع  دیابن  اه  هسو  ـ ـسو ذو کـنـد و  ـد نـفـ یا نـبـ دا ، كا نـهـ ـه پـ عو ـن مـجـمـ یا رد  هناهب  چیه 

ار یگتـسیاش  نیا  دـیاب  دیـشاب و  دنلبرـس  مودـخ و  ياه  ناسنا  همه  يوگلا  هک  دـیراد  ار  نآ  یگتـسیاش  ناتراکادـف  ياه  هداوناخ  دوخ و 
دو رد چـنـبـر کـمـنـد خـ ار  ادخ  نادرم  زارفارـس  ندرگ  تسناوت  دهاوخن  اه  قرب  قرز و  شزرا و  یب  ياه  هولج  کش ،  یب  دـینک . ظفح 

یتیبرت یقالخا و  تیعضو  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  ـب  نا ـنـجـ یا هیـصوت  دناشنب . اهتلاصا  ياج  هب  ار  نیغورد  یلدب و  ياه  ـ ـشزرا در و  بـگـیـ
شـمـا ( 173 .) دوش هدافتـسا  دروم  نیا  رد  يرنه  زیمآراک  ياهـشور  زا  دوش و  هتـشامگ  تمه  نانآ  راکادـف  ياه  هداوناـخ  زین  دارفا و  همه 

لئاق يدا  ـ یز شزرا  ـیـا  ند يا  هول هـ ـن جـ یا يارب  هک  تسا  نیا  یکی  دینک : هجوت  دیاب  ار  زیچ  دنچ  تسا  ینارون  ناتیاهلد  اهامـش  دـیکا ، پـ
شیاهر ریخن ، دیورب ، هک  دیوشب  قیوش  ـمـا هـم تـ ـش مر ،  بر و نـ ـمـه چـ قل کی  فرط  هب  دور  یم  دراد  یـسک  دیدید  رگا  ادابم  دـیوشن ،

یسک دندید یـک  ات  اما  دنتسین  ایند  مرن  برچ و  ياه  همقل  هب  تبغر  لها  مه  ناشدوخ  دنتسه  يروجنیا  اه  یـضعب  دورب . دیراذگب  دینک 
؛ دراد شزرا  ـت  ـساد يز کـه پـیـش خـ نآ چـیـ یقبَا )  َو  ُْریَخ  ِهّللاَْدنِع  ام   ) هک دینادب  دنوش  یم  قیوشت  اهنیا  دنک ، یم  يزادنا  تسد  دراد 
ار امش  زی  هـیـچ چـ ( 174 .) دـندروآ تسد  هب  اهنآ  ار  یهلا  ياه  تمعن  نیرترب  دـندینارذگ  داـهج  هب  ار  رمع  هک  یناـسک  نآ  هک  ـیـد  ناد بـ
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، دنا ینیب  نشور  ياراد  دن  (( داد سـ  )) ياراد ـنـد ، حال ياراد صـ هک  ییاه  ناسنا  یتح  دینادب ، دنشزغل . ضرعم  رد  اه  نیرتهب  دهدن . بیرف 
ناتدوخ رظن  هب  یتح  هچ  ره  دیتسه ، هک  یماقم  ره  رد  دنزغلب ، تسا  نکمم  دنر و  ضرعم خـطـ رد  دنتـسه ، يوقت  ياراد  دـنا ، ملع  ياراد 

اب دیوش ، انـشآ  دیاب  مه  نآرق  ياه  هراشا  تاماهلا و  اب  دیوش ، ان  ـ ـشآ نآر  بـا قـ ادخ ...  دای  رکذ و  ( 175 .) دیربب هانپ  ادخ  هب  دیتسه  بوخ 
ـد. یو ـ ـش انـشآ  دیاب  هاگآ  فقاو  فراع  ناسنا  کی  ّدـح  رد  صّـصختم )  کی  فوسلی و  رد حـّد یـک فـ نـه   ) ـی مال ـ ـسا هدـیچیپ  فراعم 

دیاـب ار  رکذ  تسا .  رگید  ياـهز  زا چـیـ یـشان  نآ  تسین ،  اـه  نتـسناد  نیا  زا  یـشان  صـالخا  ناـمیا و  نآ  تسا .  تـفرعم  اـهن  ـ یا ّـه  ـت بلا
ار ـل  فاو نآ نـ ـد . یراد ـد نـگـهـ یا ار بـ ـد  ید ـ ناو ییاهبـش کـه تـو جـبـهـه مـی خـ زاـمن  نآ  دـینکن ، شومارف  دـیاب  ار  اـعد  دـینکن . شومارف 
اج هب  تسه ،  ناترمع  ـر  خآ ـد شـب  یدر لا مـی کـ تا کـه خـیـ ّـ یل هل و عـمـ ـب حـمـ ـش ار کـه  یلا  زا بـا حـ نآ نـمـ ّـه کـنـیـد . جو ـد تـ یا بـ

یلیخ زیچ  نیا  هن ،  میـشاب ،  يروجنیا  دیاب  ام  دـنراد  عّقوت  ام  زا  نوچ  مییوگن  دـینک ، تیوقت  ار  نیا  دـیرادهگن . ار  نآ  دـیاب  دـیدروآ  یم 
ثیدــح و نآرق و  اـب  ناردارب !  ( 176  .) تسا مزال  یمکحتـسم  ناوختـسا  تساـم ،  شود  رب  ینیگنـس  راـب  نوچ  دـییوگب  تسا .  یفیعض 

تادا ـل عـبـ ها ـب و  ظاو ـب و مـ قار ـعـًا مـ قاو یل ،  ظا عـمـ ـ حل زا  دیربب و  الاب  ار  دوخ  ینهذ  كرد  تردق  دیوشب و  انشآ  یمالـسا  میهافم 
ات مه  نالا  هتشاد ،  دوجو  دراوم  نیا  هاپس ،  زا  مدرم  ام و  دوخ  یمومع  تینهذ  رد  هک  هنوگ  نام  هـ ـیـد . شا ـل و صـفـا بـ فاو ـض و نـ یار و فـ

ًاعقاو ار  تشادرب  نیا  دوش . یم  یقلت  سد  رـصنع مـقـ کی  ًاعقاو  هاپـس  مدرم ،  زا  یلیخ  رظن  رد  دراد . دوجو  تاـکن  نیمه  يداـیز  دودـح 
ناو ـمـا کـه جـ ـش ( 177  .) مینک شرتـشیب  هّللاءاـش  نا  هتـشاد ،  دوجو  نونکاـت  هک  هچنآ  زا  میهدـب و  تیمومع  میـشخبب و  قـقحت  اـم  دـیاب 

، دینک رّوصت  ار  ادخ  دهاوخ  یم  نـ ـد ، یا هدا  ـسـتـ یا راگدرورپ  تمدخ  رد  هک  دینک  هجوت  دیاب  ًاتقیقح  دیناوخ  یم  اعد  هک  یت  ـ قو ـتـیـد  ـس هـ
کی هک  ینک  روصت  ار  تدوخ  دیاب  امـش  منز ،  یم  فرح  ادخ  اب  هک  منک  یم  رو  ـ ـص نم تـ مییوگب  هک  دیآ  یمن  ناسنا  روصت  هب  هک  ادخ 

ادخ زا  دینزب و  فرح  ادـخ  اب  ـا کـنـیـد ، عد ناو هـا  ـمـا جـ ـش ( 178  .) یتسه دودحم  رایـسب  تاناکما  اب  کچوک  ریقح و  فیعـض ،  هدنب 
ناتمـشچ هب  رتمک  کچوک  ياهزیچ  رگید  تقو  نآ  دیتفرگ ، سنا  ادـخ  اب  رگا  هتبلا  ـد . هاو یم خـ ناتلد  هک  زیچ  ره  زیچ . همه  دـیهاوخب ،

نمشد نوچ  دوب ، تفرشیپ  لاح  رد  مئاد  دیاب  يزاسدوخ ...  ( 179 .) دیور یم  رت  یتمیق  ياهزیچ  رت و  گرزب  ياهزیچ  غارس  هب  دیآ و  یم 
مهرب نمشد و  هلمح  ندرک  فقوتم  يارب  هار  نیرتهب  دنک . هلم  ـت تـا حـ ـسا ّـف  قو رظتنم تـ نمـشد  دنک  ذوفن  هک  تسا  مرن  زیرکاخ  رظتنم 

شیانعم نانمشد  هب  هلمح  دنن  لا مـی کـ بـعـضـی خـیـ ـت .  سا ـمـن  شد هل بـه  حـمـ ـت شـمـا ، فر پـیـشـ ـت .  سا هلمح شـمـ وا ، شیارآ  ندز 
 ، تسا یمزال  راک  شدوخ  ياج  مه  نآ  هتبلا  دـن ... ـد کـ نل ـی بـ ـسا ـیـ ـس دا  ـ یر ای فـ دربب ، ییاج  هب  کنفت  پوت و  ًامتح  ناسنا  هک  تسا  نیا 

نیرت گرزب  یمالـسا ،  تما  يور  رب  ناسک و  ناتـسدریز و  نادنزرف ،  يور  رب  دوخ ، يور  رب  ناسنا  یگدـنزاس  راک  تسین ،  نآ  طقف  اّما 
ياه هکرعم  رد  اّما  میرادن  یگنج  يرهاظ  نادیم  رد  زورما  رگا  تسا .  يزاسدوخ  هاپس ...  هفیظو  نیرت  گرزب  زور  ـ ما ( 180  .) تساهراک

باجیا ار  ادخ  هب  نامیا  نّیدت و  امش  لغش  دیتس و  ناو هـ ـمـا جـ ـش ( 181  .) تسا هداتسیا  هجنپ  رد  هجنپ  ام  اب  یناهج  رابکتـسا  نوگانوگ ، 
یمالـسا ماکحا  دیوش . دبعتم  يونعم  ظاحل  زا  دـیزاسب ، ار  دوخ  يّدام  يونع و  ظا مـ ـ حل زا  هدافتـسا کـنـیـد و  یناوج  يورین  زا  دـنک ، یم 

يا ـ هور نـیـ ـش ،  ترا ها ،  ـپـ ـــــس ـیـفـه  ظو زور  ـ ما ( 182 .) دـیهد رارق  دوـخ  نـیعلا  بـصن  ار  راـگدرورپ  ياهروتـسد  بحتـسم و  بـجاو و 
ياد طا بـا خـ ـبـ ترا زا  يا  ـحـنـه  ـص نا  ـ تدو نورد خـ رد  ناز مـن !  ـ یز عـ ( 183  .) تسا يزاسدوخ  یبالقنا ،  ياهورین  یماـمت  یما و  ـتـظـ نا

رـضحم هصرع  رد  گرم ،  مد  رد  روـشک ، هرادا  رد  یـسایس ،  یگدـنز  رد  یـصخش ،  یگدـنز  رد  هک  تـسا  يزیچ  نـیا  دـییارایب . لاـعتم 
ـطـه بار ـد . مآ ـد  هاو ـمـا خـ ـش را  را بـه کـ ـ گدرور پـ ـِن )) یر ـت بـ ـش بـهـ  )) رد هللاءاش  نا  هللاءایلوا و  اب  ءاـقل  رد  دوهـشلا  موی  رد  راـگدرورپ ،
نا مـتـعـهـد نآ پـیـمـ هب  دیدنبب و  نامیپ  وا  اب  هناقداص  هناصلخم و  دـیهاوخب ، وا  زا  دـینزب و  فرح  دـینک ، مکحم  لاعتم  ياد  ار بـا خـ نا  تـ

تبحم داــی و  زا  ریغ  يزیچ  هــب  هداــمآ  ياــه  حور  ینارو و  كا و نـ يا پـ لد هـ ـن  یا ـت کـه  ــسا حـیـف  ـیـد ، ناو ـمـا جـ ـــش ـیـد . نا بـمـ
لد ـت  قا ـ یل ـت و  ــسا راز  ـ با ـی ،  گد ـ نز ـه و  نا نآ و خـ تا  ـ نا ـکـ ما ـیـا و  ند لا  مـ ـیـد . ناد راز بـ ـ با ار فـقـط  اــیند  دوـش . هدوــلآ  راــگدرورپ 

یسک هچ  ( ... 184 .) دشاب یم  دنتسه ، وا  تبحم  هزوح  رد  هک  یناسک  راگدرورپ و  سدقم  تاذ  هب )   ) طقف نتسب  لد  تقایل  درادن  نت  ـ ـس بـ
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. دنتسه ورشیپ  دنداهج  نید و  ملع و  نادیم  رد  هک  دنیاه  ناوج  نیرتهب  ًاعقاو  اه ، یجیـسب  اهرادساپ و  نیمه  تسا ؟  رادساپ  ياهناوج  لثم 
دیاب نیاربانب  تسین  ترثک  نیا  هب  ای  ـ ند يا  رد هـیـچ جـ ـم و  یراد یل کـم  ار خـیـ اـهنیا  ریظن  میراد ؟  غارـس  ار  ییاـه  ناوج  نینچ  اـجک  رد 

ـا ما دنرهاط  كاپ و  اهناوج ، تسا .  هدرک  ظفح  ار  بالقنا  نیا  تیونعم  تسادـق و  لاعتم  يادـخ  هللادـمحب  زورما  دوب . داسف  جوم  بظاوم 
رد ـد  یا ـد بـ نازرل ار مـی  يو  يا قـ ـهـ نا ـسـ نا يا سـخـت و  لد هـ ـت و  سا ـی  کا ـ نر ـیـا چـیـز خـطـ ند ـنـی  یر رو و عـیـش و شـیـ ـ یز ـیـد  ناد بـ
هب زورما  دیداد و  ماج  ـ نا بو  ار خـ ناترغصا  داهج  هک  امـش  تسا  نیمه  دندومرف  هک  يربکا  داهج  درک . یگداتـسیا  اه  هسوسو  نیا  لباقم 

داسف تسا .  حرطم  امش  يارب  داسف  عاونا  ند بـه  ـ ـش هدولآ  ( 185 .) دیهد ماجنا  بوخ  زین  ار  ربکا  داهج  دیناوتب  دیاب  دیا  هدیـسر  هلحرم  نیا 
ناردارب يور  نم  تسا و  هلءاسم  اهنیا  همه  یقالخا  داسف  یلام ،  داسف  یسایس ،  داسف  تسین .  اه  یسنج تـنـ داسف  طقف  نیظفاحم  امش  يارب 

عور کـنـیـد و نـسـبـت نا شـ ـ تدو زا خـ دومن . تبقارم  دیاب  رطاخ  نیمه  هب  دوش ، ادیپ  اهداسف  عاونا  تسا  نکمم  مساسح .  رایسب  راد  ـ ـسا پـ
وا تیادـه  حالـصا و  رد  یعـس  دیــشابن و  اـنتعا  یب  تـسا  فارحنا  راـچد  يدرف  امــش  شیپ  رد  رگا  دیــشاب و  ساـسح  مـه  نارگ  ـ ید بـه 
 ، ـل خاد رد  ـا  ما ـد  نا هدرک  عورش  نوریب  زا  هک  ار  يا  هسوسو  نیا  ادابم  هک  متـسه  شنارگن  یلیخ  نم  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  ( 186 .) دییامن

کی یگدـنز  هرخـالاب  اـقآ  دـنیو  مـی گـ ِـل ،)  طا ـ ْبلا اَِـهب  ُداُری  ٍّقَح  ُۀَِـملَک   ، ) تسا یگدـنز  هسوسو  نیا  شاوی ،  شاوی ،  اـه  يدوخ  نا  مـیـ
اهنیا رکنم  یـسک  تسا و  قح  شا  همه  اـهنیا  دراد ، هچب  نز و  دراد ، مکـش  ناـش  ـ یا هرخـالاب  تسا .  قح  هملک  نیا  بوخ  تسا ،  یتـیعقاو 

رد دود کـنـیـم  ار مـحـ نا  ـمـ یا لآ هـ هد  ـ یا ـنـکـه  یا ـد بـه  سر چـه  نا ،  ـمـ ـشال نا و تـ ـت کـه مـا هـمـتـمـ ـسا نآ  يانعم  هب  ایآ  اما  تسین . 
ياه هعومجم  يوت  زا  تسی ،  ـمـا نـ ـش دو  زا خـ هد ،  ـ مآ نور  زا بـیـ فرح  نیا  یگدنز ...؟  میراذـگ  یم  ار  شمـسا  هک  يزیچ  نیمه  حـد 

یم راـتفرگ  ار  همه  راـتفرگ  مدآ  دـندوب ـ  راـتفرگ  ناـشدوخ  هک  ییاـهنامه  تساـه .  هعومجم  نوریب  زا  نیا  تسین  نم  ؤـم  یهللا و  بزح 
اهفرح نیا  هب  ییانتعا  دـنراد و  توکلم  زاورپ  رد  رورـس  ام  ياه  ناوج  دـننیبب  دنتـسناوتن  دـندوب  لگ  رد  اپ  ناشدوخ  هک  ییاـهنآ  ددنـسپ ـ 

مراد و يداو  نینچ سـ هکنیا  مراد ،  یناکما  نینچ  نم  هکنیا  تسا ،  نیا  ملغش  نم  هکنیا  ـد ، یزرو ـیـد تـکـبـر نـ شا ـب بـ ظاو مـ ( 187 .) درادن
تسا يّرضم  ساسحا  دب و  ساسحا  مرتالاب  نم  هک  یساسحا  نیا  دنزن ... لو  ار گـ مراد شـمـا  يزا  ـتـه و مـمـتـ ـس ـ جر یـا چـنـیـن نـقـطـه بـ

هب دینک و  ظفح  صلاخ  ملا و  سـ ـتـه ،  ـسار ـکـل پـیـ ـش ار بـه  ما  ـن نـظـ یا مدق  تابث  ( 188 .) دـنک یم  طقاس  ار  ناسنا  ربکت  تسا ...  ربکت  . 
هفیظو نیا  هتبلا  تسا  نم  ؤـم  ناـناوج  امـش  هفیظو  نیا  داد . لـیوحت  هادـف  اـن  ـ حاورا ـر  ـص یلو عـ تر  ـ ـض هـب حـ دوـشب  هـک  یلکـش  ناـمه 
هتشذگ نارود  ياه  شیامزآ  لوط  رد  اهرادساپ  اما  دنراد . ار  هفیظو  نیا  همه  رادساپ  ری  راد و غـ ـ سا ـا نـیـسـت پـ هراد ـ سا صو پـ ـ ـص مـخـ

ار پـشـت سـر ناد جـنـگ  ـمـا مـیـ ـش تایونعم  ظفح  ( 189 .) دـنرت هدامآ  رت و  مدـق  تباث  رت ، قداص  همه  زا  هار  نیا  رد  هک  دـنداد  ناشن 
اه هتفر  جارعم  هب  يا  منک :  یم  ضرع  امش  هب  نم  دیا  ـتـه  شاذ رس گـ تشپ  ار  يونعم  تالاح  شوخ  ياه  بش  ـا و  هزور ـد ، یا ـتـه  ـشاذ گـ

شنیب نیمه  اب  اجنآ  رد  هک  ار  هچنآاداـبم  دـیهدب  تسد  زا  ار  جار  نآ مـعـ دروا  ـتـ ـسد ادا  ـد مـبـ یا هد  ـ ـش یلومعم  یگدـنز  دراو  هک  زورما 
رکذ تدابع و  ـچـه  یرد زا  امش  هک  ار  يونعم  رظانم  نآ  تسا  هدش  مامت  امش  رب  ادخ  تبحم  شو کـنـیـد ! ـ مار ـد فـ یدر سا کـ ـسـ حا يونعم 

دیدید و امـش  اما  دنیب  یمن  دنک و  یمن  كرد  ار  نآ  يدام  ياه  مشچ  دنیب و  یمن  سک  همه  دیا  هدرک  هدهاشم  ینارود  کی  رد  تاجانم 
تقو کی  یلو  روایب ، تسد  هب  ورب  مییوگ  یم  وا  هب  درادـن و  یتمعن  یـسک  تقو  یـک  ناز مـن ،  ـ یز عـ ( 190  .) تسا مامت  امش  رب  تجح 

نو شـمـا مـتـنـعـم بـه چـ ناز ،  ـ یز امش عـ اب  رادید  رد  ًابلاغ  نم  هدب ،  شیازفا  نک و  ظفح  ار  نآ  مییوگ  یم  وا  هب  دراد  ار  یتمع  ـی نـ ـس کـ
يرادهگن دیاب  دنام ؛ یمن  دوخ  هب  دوخ  اهزیچ  نیا  دیهدب . شیازفا  دـینک و  ظفح  هک  میوگ  یم  ررکم  ار  یمود  نیا  دـیتسه ، یهلا  تمع  نـ

لوط رد  ـه  نا ـقـ شا ياه عـ يراکادف  اه و  تدهاجم  اب  هک  ار  یتیونعم  ـن  یا گرز و  ـن نـعـمـت بـ یا ـد  یا ـا بـ هراد ـ سا ـمـا پـ ـش ( 191 .) دوشب
تـسا تیونعم  هیاس  رد  تسه  هچ  ره  هک  دینادب  دینک و  ظفح  تدهاجم  شالت و  نامه  اب  دـیا  هدروآ  تسد  هب  یلیمحت  گنج  بالقنا و 
ییاسآ هزجعم  لکش  هب  یناسنا  لیاضف  جاّو  سو مـ ـ نا ـیـ قا لا سـبـب شـد کـه  نار طـی هـشـت سـ ـ یا گرز  تل بـ سد مـ عا مـقـ ـ فد ( 192 .)
یمدرم جیسب  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  دنک و  دشر  اه  ناسنا  تیونعم  دبای و  نایرج  ناناوج  هژیوب  ناریا و  مدرم  داحآ  نورد  رد 
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ندوب هوسا  يریگ و  هوسا  ( 193 .) دنک ظفح  دوخ  يارب  ار  مهم  درواتسد  نیا  دیاب  تسا ،  هدرک  بسک  ار  تیونعم  تلیـضف و  نیرتشیب  هک 
ترضح کش  الب  هک  تسا  ییاه  صخاش  مه  ناگرزب  نیا  نایم  رد  زاب  تسا ...  ملاع  ناکریز  راک  ءایلوا ، هب  باستنا  ناگرزب و  هب  ّـه  تـشـب

ـی حـقـیـر و کا يا خـ ـهـ نا ـسـ نا نا )  رد مـیـ  ) ـد گـفـت کـه نـه فـقـط یا حـقـًا بـ تساه .  صخاش  نیا  نیرتگرزب  زا  یکی   ( ع  ) هّللادبع یبا 
هک دوجو )) يوت  رد  وت   )) ملاوع نیا  ماـمت  رد  و  بّرقم ،  ناگتـشرف  ناـگرزب و  ءاـیلوا و  حاورا  دوـجو ، ملاوـع  همه  رد )  ) هکل بـ ـل ،  با ـ قا نـ

نیا وترپ  رد  ار  دوخ  ناسنا  رگا  ـشـد ، خرد ـیـد مـی  شرو مـثـل خـ  ( ع  ) یلع نب  نیـسح  كرابم  رون  تسین ،  مه  راکـشآ  نشور و  ام  يارب 
، دنداد جرخ  هب  ار  یکریز  نیا  هک  دنتـسه  یناسک  هلمج  زا  نارادساپ  نیاربانب  تسا .  يا  هتـس  ـ جر یلیخ بـ راک  نیا  دـهدب ، رارق  دیـشروخ 
ار بـالقنا  ـفـحـه  ـص لا ـ  ـ ـس هد  ـن هـفـ یا رد  بـال ـ  ـقـ نا لّوا  زا  ـس  کر هـ ـد ... یر يّد بـگـیـ نا حـفـظ کـنـیـد و جـ ـ تدو يار خـ ار بـ ـن  یا

نیـسح راتفر  هب  هّبـشت  تکرب  هب  نارادساپ  دید ، دهاوخ  نارادـساپ  هرابرد  مه  ار  نیم  هـ ـد ، نز قرو بـ ار  گربرپ  روطق  باتک  نیا  درگنب و 
هاپس یلصا  رصانع  دیتسه و  هاپس  رد  هک  يزیزع  ناردارب  هچ  زیزع ، ناردارب  ـمـا  ـش ـچـه کـه  نآ ( 194 .) دندیرفآ شزرا  یلیخ   ( ع  ) یلع نب 
نم ؤم  ناوج و  هعومجم  نیا  هک ،  تسا  نیا  دینک  هجوت  دیاب  دیتسه  جیسب  رد  هک  یناردارب  هچ  دیتسه و  هاپـس  ياهرداک  حال  ـطـ ـصا و بـه 

، دشاب هتـشادن  یگدنُّرب  چیه  شغیت  رگید  دسر  یم  هک  هطقن  ـن  یا هب  نمـشد  دـیراذگب  دـینک ، ظفح  ار  ناتدوخ  شالت  یعـس و  همه  دـیاب 
تیادـه هیاـم  نم ؛  ؤم  یهاپـس و  ناوج  کـی  ره  نم ،  ؤم  یجیـسب و  ناوج  کـی  ره  هکنیا  اـمک  هاـگن کـنـنـد  امـش  هب  رگید  ياـه  ناوج 

اه ناسنا  اب  صاخـشا ،  اب  ناتدروخرب  ناتقالخا ،  ناتا ،  هلماعم  ناتنتفر ،  هار  ناتندز ،  فرح  ام  ـ ـش زور هـم  ـ ما دو ... ـ ـش ریثک مـی  تعامج 
دیاب زاتمم  هدیزگرب و  ناردارب  ام  ـ ـش ( 195  .) تیونعم هب  دنک  قیوشت  تناید ،  هب  دـنک  قیوشت  ار  رگید  ياه  ناوج  هک  دـشاب  يروج  دـیاب 

(196 .) دنریگب دای  امش  زا  ار  راک  نیا  ار و  هار  نیا  دنریگب و  ورین  ناشلد  رد  دننک و  هاگن  امش  هب  نارگید  هک  دیشاب  یمکحتسم  نوتـس  نآ 
نآ هکلب  دیا  هدرک  سمل  ار  داهج  تداهـش و  ياضف  هک  یناسک  دربن و  ياه  نادـیم  نیبّرجم  زیزع و  نارادـساپ  نا مـؤ مـن و  ـ ناو شـمـا جـ

ـر و ها را و تـظـ را و گـفـتـ ـتـ فر ـد  یا شـمـا بـ ـد . یر هد بـگـیـ ـهـ عر دیناوت بـ یم  ار  یّمهم  رایسب  شقن  هلحرم  نیا  رد  دیا ، هدروآ  دوجو  هب  ار 
دنب زا  ناریا  يدازآ  لالقتسا و  دوب و  نآ  رهظم  ام  راوگرزب  ماما  هک  دشاب  يرادتقا  ـی و  گدا ـسـتـ یا زا  را  ـ ـشر ـ ـس نا  ـنـتـ طا لد و بـ نال و  ـ عا

دوب و ـد  هاو نآ خـ يد  تار بـعـ رو ثـمـ ـن کـشـ یا رد پـی  ـد پـی  شر تفرشیپ و  هّللاءاش  نا  تسا و  نآ  نیریش  هرمث  رگزواجت  ياه  تردق 
یگنهرف دـعب  رد  تیلو  ؤسم  ( 197  .) تشاد دـهاوخ  لابند  هب  تفرگ  دـنهاوخ  سرد  روشک  نیا  تاـیبرجت  زا  هک  ار  رگید  ياـهتلم  يدازآ 

. دـیراد يرتـشیب  تیلو  ؤسم  مّود  هنیمز  رد  نکیل  دـیراد ، تیلو  ؤسم  یگنهرف )  يرکف و  توـق  یماـظن و  تردـق   ) هنی ـ مز ود  رد هـر  شـمـا 
يدوخ هب  مه  رگید  تیلو  ؤسم  کی  امـش  نوچ  اّما  دیتشاد . تیلو  ؤسم  هنیمز  نیا  رد  طقف  دیدوب ، یماظن  ًافرـص  دحاو  کی  امـش  رگا  هتبلا 

هت ـ بلا ـن  یا دیـشاب . يرادساپ  هنوگره  هدامآ  بالقنا  يارب  دـیاب  امـش  تسا ،  بالقنا  يارب  يزوسلد  تیلو  ؤسم  نآ  دـیا و  هدرک  ادـیپ  دوخ 
دوجو هب  ار  تلاح  نیا  ـت کـه  سا ـخـی  یرا طیارـش تـ کی  نیا  هدش ،  روطنیا  هاپـس  تسین ،  بالقنا  رد  هدرک  دشر  یماظن  دحاو  ره  همزال 

هعماج و یشزرا  لئاسم  هب  تبسن  امش  ینعی  تسا  ـن  یا تسا و حـقـیـقـت قـضـیـه هـم  نیا  مه  ام  راظتنا  هاپس و  زا  اهراظتنا  تسا .  هدروآ 
ناونع هب  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپ  ـ ـس سّد  دا مـقـ ـی کـه نـهـ یا ـجـ نآ زا  ینید  تفرعم  ( 198 .) دینامب توافت  یب  دـیناوت  یمن  بالقنا 

نآ رد  یمالـسا  قالخا  یهاـگآ ،  هدـیقع ،  تسا  مزـال  دـنام ، ـد بـ مآرا ـی و کـ قا ـد بـ یا ـی بـ مـال ـ ـسا بـال  ـقـ نا حّلـسم  يوزاـب  ناـبیتشپ و 
ـهـا و تدا ـهـ ـش ـد  یوا تار جـ ـ طا دوش و خـ دـیازتم  يدّـمحم  بان  مالـسا  زا  هناـصلخم  عا  ـ فد را و  ـثـ یا ـیـفـه  ظو ـب بـا  ـسا نوز و مـتـنـ ـ فازور

رـضاح يورین  کـی  تروـص  هب  هشیم  هـ ـد ، یا ها بـ ـپـ ـس ( ... 199 .) دـشاب رول  هراو مـتـبـ نآ هـمـ رد  ـهـا  ـصال ـ خا ـهـا و  یروـالد ـهـا ، تدا ـ ـشر
ناردارب امش  يارب  تسا  یگرزب  یقیفوت  نیا  دشا  بال بـ ـقـ نا ـن  یا را  ـتـیـ خا رد  گرز ،  ّتل بـ نیا مـ رایتخا  رد  رایشوه ، یبالقنا  يوق  هدامآ 

. دیزاسب یتخـس  نآ  اب  دشاب ، هتـشاد  رگا  مه  یتخـس  دیهدن . حیجرت  نیا  رب  امـش  ار  یلغـش  چیه  يراختفا ،  چـیه  تسا ،  یگرزب  راخت  ـ فا ، 
میناوتب اـت  میرواـیب  دوجوب  ناـمدوخ  رد  تینارون  می و  شـال کـنـ اد تـ يار خـ ـد بـ یا هـمـه بـ ( ... 200  .) تسا يراختفارپ  زیچ  رایسب  رایـسب 
بالقنا نارادساپ  هاپـس  ( 201 .) دــینک ها  نا نـگـ ـ تدو هد خـ ـف عـمـ یا ـ ظو ـد بـه  ید ـن  یا ـد بـا  یا ها بـ ـپـ ــس ناردار  ـمـا بـ ــش ـم و  یور شیپ بـ
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ـ  دنامب يوق  ملاس و  ورین  رگا  ینعی  دراد . یکیدزن  طابترا  ماظن  تمالس  اقب و  اب  وا ، تمالـس  اقب و  هک  تسا  یماظن  يورین  کی  یمالـسا ، 
یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  رگا  دنام ... دهاوخن  یقاب  نآ  ياقب  تمالـس و  بال و  ـقـ نا درو  رد مـ یی  ینارگن  يداع ـ  نیزاوم  بسح  هب 

نیا دوبن ، یمالسا  هفیظو  هب  لماع  فرا و  ـر عـ گا ـت و  ساراد ار  تا  ـیـ صو ـ ـص ـن خـ یا ـد ، ـشا ـی بـ مال ـ ـسا ـیـفـه  ظو ـل بـه  ما فرا و عـ عـ ، 
بیرف دنکن و  هابتشا  ات  دشاب  ینید  تفر  ياراد مـعـ ـت کـه  سا ـن  یا تسا  مهم  هاپس  رد  هک  هچنآ  تشاد ،  دهاوخن  ار  تایصوصخ  نءاش و 

اج نآ  زا  تسا و  روط  نیا  یمالـسا  شترا  تفاب  ًالـصا  نوچ  دنـشاب ، هتـشاد  ینید  تفرعم  ناهد  ـ نا ـ مر طقف فـ هک  تسین  مه  یفاک  دروخن .
هک تسی  رو نـ ـنـطـ یا ـد . ـشا اراد بـ ار  یگژیو  نینچ  دـیاب  هدیـشوج ،  بالقنا  مالـسا و  دوخ  زا  هک  تسا  یمالـسا  شترا  کـی  ها  ـپـ ـس کـه 
ره تسین .  هنو  ـنـگـ یا ـًال بـحـث  ـصا ـی ،  مال ـ ـسا ـش  ترا رد  دو ...! بـ دوب ، هچ  ره  هاپـس  هندب  دشاب ، دامتعا  دروم  بوخ و  ْهدـنامرف  مییوگب 

نیگنـس راب  لک  رد  ـی کـه  نا ـ ـس ما و کـ نالو نـظـ ـؤ  ـس يار مـ ـه بـ ند ـک بـ یا ّـا یـکـ ما دراد ، ـی  یالا یلیخ بـ ياه  تیلو  ؤسم  هدـنامرف  دـنچ 
ضرع تانسح  ظفح  ( 202 .) دشاب ینید  تفرعم  ياراد  یتسیاب  هندب  همه  نیاربانب ،  دنا . تیلو  ؤسم  ياراد  دـنراد ، شود  رب  ار  تیلو  ؤسم 

ار تانسح  نیا  دینک ، بسک  يراکادف  نامیا و  شالت و  تدهاجم و  رثا  رب  دیا  هتسناوت  هک  یتانـسح  هک  تسا  نیا  یهاپـس  ناردارب  هب  نم 
میداد ماجنا  هداد  قیفوت  لاعتم  يادـخ  هک  ار  یتانـسح  میناو  ـطـی مـی تـ یار ـ ـش رد  ام  دـیهدب ... شیازفا  ار  اهنآ  دـیاب  دـینک و  ظـفح  دـیاب 

نآ هدرکن  يادـخ  تسا  نکمم  ِّالا  میهدـب و  همادا  هیحور  نامه  اب  هزیگنا و  نامه  اب  هار  نامه  رد  تهج و  نا  رد هـمـ هک  میهدـب  شیازفا 
هک یتعاـنق  لـمحت و  راوـشد و  تمواـقم  رطاـخ  هـب  لاـعتم  ياد  ار کـه خـ ـی  باو نآ ثـ ـد  یا لا بـ بـهـر حـ ـیـم ،  هد ـت بـ ـسد زا  ار  ـنـه  ـس حـ
زا هنـسح  نیا  هدرکان  يادخ  دیراذگن  دـیداد  ناشن  دو  زا خـ ـیـا  ند هول  ـل یـک جـ با رد مـقـ هک  ییانغتـسا  يرظندـنلب و  رطاخ  هب  دـیدرک و 

. دنک هولج  رت  نیریـش  رتزیزع و  هچ  ره  مدرم  مشچ  رد  هک  دشاب  يا  هنوگب  دـیاب  هاپـس  یـشَم  ندوب  یمدرم  ( 203 .) دوشب طـبح  دورب و  نیب 
هب نانآ  داقتعا  مدرم و  ّتبحم  هک  تسا  روسیم  یماگنه  مدرم  هب  ياّکتا  تسین .  یلمع  مدرم  هب  ياّکتا  اب  زج  دراد  هاپس  نوچ نـقـشـی کـه 

، روشک نیا  مدرم  ياهمـشچ  رد  دـیاب  هاپـس  دـهد . رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  ـی  مـال ـ ـسا قـال  ـ خا ـد  یا ها بـ ـپـ ـس ( 204 .) دـشاب ظوفحم  هاپس 
ام دنداتفا  مدرم  مشچ  زا  رگا  هک  ـتـنـد  ـس نا هـ ـ مزا ـ ـس نا و  ـ گرا ود  دنامب . ظوفحم  بالقنا  ات  دنامب  نیریـش  بالقنا ،  نیا  هّوقلاب  نازابرس 

یلع ِءادـشا   ) قادـصم یمالـسا ،  قالخا  رد  هتکن  نیلّوا  رادـساپ . نایهاپـس  يرگید  نوی و  ـ نا ـ حور یکی  دـید ، میهاوخ  یتخـس  ياه  ناـیز 
بال ـقـ نا ـد  ـض ـی  ـسا ـیـ ـس ياه  تکرح  اب  ندیـسارهن و  برغ  قرـش و  ياهورین  اب  هلباـقم  زا  ینعی  تسا ؛  ندوب  مهنی )  ءا بـ ـمـ حر راّـفکلا 

نابرهم مدرم ،  همه  اب  دـیاب  امـش  تسا .  ندرک  راتفر  تفءار  محر و  اب  یمالـسا  هعماج  لـخاد  رد  ـگـر  ید يو  ـ ـس زا  ـتـن و  ـشاد شزا نـ سـ
تیونعم و دراد  یم  هگن  ار  هاپـس  هچنآ  دینک . رود  دوخ  زا  ار  رورغ  دشخب و  تفءار  امـش  هب  لاعتم  يادخ  دینک  عضاوت  نینچ  هـمـ دیـشاب .

نیا هب  ام  دشا . مدر بـ لد مـ رد  ـه بـیـشـتـر  چر ها هـ ـپـ ـس ّـت  ـیـد کـه مـحـب هد ما  ـجـ نا يا  ـه  نو ار بـه گـ ـا  هرا هـمـه کـ ( 205  .) تسا تدابع 
دهاوخ كدـنا  هاپـس  ییآراـک  دوـش ، مک  مدرم  هاپـس و  ناـیم  یفطاـع  هقلع  رگا  دنـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  هاپـس  مدرم  هک  میراد  جاـیتحا 

ـن یا ـت و  سا دو  ـهـ ـش ًالماک مـ مدرم  اب  نآ  یگتـسویپ  هطبار و  هک  تسا  يزکارم  هلمج  زا  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  ( ... 206 .) دش
ـی شو ـ جدو كّر و خـ ـن تـحـ یا ّتل  عـ دو . هد مـی شـ یتسس کـشـیـ دوکر و  هب  دهدب ، تسد  زا  ار  یگتسویپ  نیا  هاپس  رگا  تسا .  هاپس  زار 

نیا طسب  رد  زور  هب  زور  دیاب  تسا و  مدر  ها بـا مـ ـیـخـتـگـی سـپـ مآ طا و  ـبـ ترا لا و  ّـصـ تا زا  یشان  مینآ  ـد  ها ها شـ رد سـپـ زور مـا  ـ ما کـه 
یهاگآ ناکم ،  نامز و  زا  دیاب  دشاب . هتـشاد  یـسایس  مش  دیاب  دشاب . ـن بـیـن  ـشور ـد  یا ها بـ ـپـ ـس یـسایس  یهاگآ  ( 207 .) دیشوک طابترا 

نیا تراسخ  دنک و  توا مـی  یهاپس تـفـ ریغ  هابتشا  اب  یهاپس  هابتـشا  تفر .  دهاوخ  هالک  شرـس  درک و  دهاوخ  هابتـشا  الا  دشاب و  هتـشاد 
، درادن مزال  ار  هچنآ  دـنک و  بسک  ار  نآ  دراد . مزال  هک  ار  هچنآ  دریگب ، رارق  دـیاب  شدوخ  ياج  رد  هاپـس  اذـل  تسا و  رت  نیگنـس  یلیخ 
رد هن  یلا کـه  ـ حرد تسا ،  مزال  هاپس  ناردارب  يارب  ییاذک  یلیصحت  هرود  کی  مینک  لایخ  ام  تسا  نکمم  یهاگ  ضرف  هب  دنکن . بسک 
درو ـتـه مـ بلا ـم ،  یراذ را بـگـ ـًا کـنـ ـضر ار فـ يا  هرود  نینچ  کـی  اذـهل  تسین ،  مزـال  تاـیلمع ،  رد  هـن  شزوـمآ و  رد  هـن  تـیلو و  ؤـسم 

هب نم  تـسا و  مزـال  وا  يارب  مـه  ییاـهزی  ّـا یـک چـ ما ( 208 .) دــیآ یم  شیپ  یهاـگ  لـیبق  ـن  یا زا  ـن  کل مراد ،  رد نـظـر نـ ار  ّـي  ــصا خـ

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  هللا  تیآ  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 365زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


حیح ـی بـه شـکـل صـ سا ـل سـیـ یل ضر مـی کـنـم کـه تـحـ ـی عـ سا ـیـ ـس ـی  تد صوصخب بـخـش عـقـیـ یگدنیامن و  رتافد  زیزع  ناردارب 
لطاب قح و  هک  تسا  ینارود  نآ  بالق ،  ـ نا راوشد هـر  نارود  دوش ، هدیرورپ  دیاب  نهذ  تسا .  یّمهم  رایـسب  زیچ  کی  نهذ  هدننارورپ  و 

َِکلانُهَف ِناجَزُْمیَف  ٌْثغِـض  اذه  ْنِم  َو  ٌْثغِـض  اذه  ْنِم  ُذَخُْؤی  ْنِکل  َو  : ) دیامرف یم  دـلان و  یم  نیا  زا   ( ع  ) نینم ؤملاریما  دوشب ، جوزمم  وا  رد 
زیچ ود  نارود ،  نیا  ِیبـالقنا  نم و  ؤم  ناـناوج  زیزع و  ناردارب  امـش  ِتاـعامتجا  نیا  رد  (( 210 ()) 209 () ِِۀئا ِیلْوَا  یلَع  ُناطیَّشلا  ِیلوَتْـسَی 

ـل صـحـیـح یل نامز و تـحـ هب  تفرعم  طیارـش و  زا  یهاگآ  ندرک  لماک  یکی  دری : رار بـگـ ـه قـ جو درو تـ ـد مـ یا زا هـمـه بـ شیب  هک  تسا 
ندو ـر نـبـ طا يا مـحـکـم هـم بـه خـ نا هـ ـمـ یا یتح  دـمآ و  دـهاوخ  دوجو  هب  تالکـشم  دـشابن  حیحـص  لـیلحت  نیا  رگا  کـه  ثداو ،  حـ

هیـضق رد  هکناـنچمه  دریگب . رارق  فـالخ  تهج  رد  تسا  نـکمم  عیاـقو ،  زا  ـت  ـسرد ـل  یل ـتـن تـحـ ـشاد ـن بـیـنـی و نـ ـشور ـی و  ها ـ گآ
رد اذل  دنتـشاد و  هرهب نـ تفرعم  تینارون و  یهاگآ و  زا  نکل  دـندوب  یم  يا مـحـکـ ـهـ نا ـمـ یا ياراد  جراو  ـثـر خـ کا دا ، ـتـ فا قافتا  جراوخ 

ـه مئا نارود  رد  رد  نآ  زا  يا بـعـد  ـ یا رد قـضـ هراشا شـد و  الاح  هک   ( ع  ) نسح ماما  نایرج  نیمه  رد  ای  دنتفرگ ، رارق  نینم  ؤملاریما  لباقم 
ـه کل بـ دو ، ـی نـبـ نا ـمـ یا یب  زا  داـتفا  قاـفتا  هک  هچنآ  هـمه   ( ع  ) يرگـسع نـس  ما حـ ـ ما تـل  ـ حر لا  ـ ـس یـعـنـی  ير ،  لا 260 هـجـ ـ ـس تـا  :، 
 ، تسا بوخ  مه  ناـتتفرعم  دـیتس  وـل هـ هللاد جـ امـش بـحـمـ هدوـب . ...  ثداوـح  تسرد  ندـیمهفن  یهاـگآان و  زا  یـشان  بـخـش مـهـمـی 

ینعی میصقان ،  تسا و  مک  زونه  میورب  شیپ  یبوخ  طارـص  رد  ام  هچ  ره  ـا  ما دو ، ـ ـش یم  رت  بوخ  بوخ و  دراد  زور  هب  زور  مه  اهـشور 
هچنانچ رگا  دنامب . ظوفحم  هاپ  يور سـ ـ بآ در کـه  ـش کـ ـشو ـد کـ یا هاپـس بـ نءاش  ظفح  ( 211  .) تسا زاب  ندـش  رت  لماک  يارب  هار  زونه 

ای همه ،  مشچ  يولج  مه  نآ  منک ،  شبیدءات  هکنیا  زج  مرادن  يا  هراچ  ـد مـن  ـشا نو بـ ـؤ  ـش ـی بـا  فا هک مـنـ دهد  ماجنا  یلمع  نم  دنزرف 
نیارباـنب سپ  مـنک ،  لّـمحت  تـلا  ـن حـ یا رد  ّـي  ار حـت وا  دو کـه مـن  ـ ـش ـب نـمـی  جو وا مـ ّـت مـن بـه  مـحـب ـش کـنـم .  نور ـنـکـه بـیـ یا

نیا دینک . ظفح  ار  هار  نیا  ار و  ناتدوخ  ( 212  .) تسا هاپس  دوخ  تسد  هب  زین  نیا  بیقعت )  ارجا و   ) دنامب و ظوفحم  هاپـس  تانو  ؤش  دیاب 
فرش و مه  ناریا  ّتلم  هب  یمالـسا و  يروهمج  هب  اه  تدهاجم  تکر  دیا و بـه بـ هدرک  بسک  ناتدوخ  هّللادمحب  هک  ار  ییوربآ  فرش و 

( ... 213 .) دیراد نار نـگـه  ـ یا ّتل  يار مـ ـی و بـ مال ـ سا يرو  جـمـهـ مال ،  ـ سا يار  بـ نا ،  ـ تدو يار خـ ار بـ ـنـهـا  یا دینک . ظفح  دیداد ، راختفا 
الا ـد کـه حـ ـشا ـن بـ یا ّـش  دنکن کـه هـم طوقـس  یلومعم  هعومجم  کی  ّدح  رد  دـنامب و  یقاب  بالقنا  نیکر  نکر  ناونع  هب  دـیاب )  ) هاپس

تیـصخش تسا ،  نانچ  نامیاذغ  ياج  نالف  تسا ،  نینچ  نامقوقح  ياج  نالف  تسا ،  صقان  نامزیچ  نالف  تسا ،  نا کـم  ـ مز نال چـیـ فـ
نا ـ ناو جـ ( 214 .) درک ظفح  ار  نآ  دـیاب  اه  یتخـس  تالکـشم و  همه  يالبال  رد  هک  تساهزیچ  نیا  همه  زا  رتالاب  هاپـس  یبـالقنا  ّتیوه  و 
هک دشاب  هدش  هتـشاذگ  ناناو  زا جـ يا  هّد  شود عـ رب  یگرزب  راک  نینچ  کی  يا  هعماج  کی  رد  هک  دیآ  یم  شیپ  مک  خیرات  رد  ـز ! یز عـ

. دینادب رتزیزع  زیچ  همه  زا  ار  ناتدوخ  يونعم  هینب  دینک . ار حـفـظ  نا  ـ تدو ياه خـ تیحالـص  تسا .  هدش  هتـشاذگ  امـش  شود  رب  زورما 
ـر ـش بـ ـتـیـد ، ـس هک نـیـ هتـشرف  امـش  هن ،  دـشاب ، هتـشادن  یـشهاوخ  تساوخرد و  هنوگ  چـیه  یگدـنز  يا  ـ هزا يار نـیـ ناـتلد بـ میوگ  یمن 
رد هدننک  نییعت  یگدنز  همه  اهزای و  ـد و نـ یراد مدقم بـ ار  اه  نامرآ  دیآ ، یم  شیپ  هضراعم  هک  اجنآ  منک  یم  ضرع  اّما  دراد ، ییاهزاین 
 ، تسا يرگیما  نـظـ مّود ،  ـل  صا يرگیماظن  ( 215  .) تسامـش شود  رب  زورما  هک  دشاب  یتدهاجم  نآ  راتفر  رد  هدننک  نییعت  دوشن ، راتفر 
یم هنیـس  دـنناوخ و  یم  هحو  نـ رود هـم جـمـعـنـد ، سّد  ياهردارب مـقـ هّدـع  کی  میدروآرد و  يزاـب  سّدـقم  اـجنیا  اـم  هک  دوشن  رّوصت 
هاپـس ياه  هچب  ار  یماظن  شزومآ  بتارم  یماظن و  تاجرد  هّللاد  بـحـمـ دوب ! دـهاوخ  تهج ))  ره  هب  يراب   )) مه گنج  نادـیم  رد  دـننز ،

یناسنا کـه یـک مـسـؤ ره  يارب  تسا  راختفا  نیا  دندرک . تفرشیپ  یبوخب  دنتفرگ و  دای  دنت و  ـ خو ـ مآ نا  ـ شدو نارقا خـ زا  رت  عیرس  رتهب و 
ـی ما ـه نـظـ عو ـل هـمـه چـیـز یـک مـجـمـ ما شـ يرگیماظن ،  یّلک  روطب  ـی و  ما شزو نـظـ ـ مآ ـت .  سا لئا  دو قـ شود خـ يّد بـر  ـت جـ یلو
طابـضنا و يارب  شزومآ و  يارب  ـد  یا لا کـنـد بـ ـی خـیـ ـس ـت کـه کـ ـسا طل  رو غـ ـ ـص ـن یـک تـ یا تسا .  لصا  ـن هـم یـک  یا ـت و  ـسا
ـنـهـا یا ـک  یا يار یـکـ ـد بـ یا بـ نـخـیـر ، ـم .  یو لئا نـشـ ـی قـ ناد شزرا چـنـ ـب ،  تار هل مـ ـ سل يار سـ ـی و بـ هد ـ نا ـ مزا تاز و سـ يارب تـجـهـیـ
هب زور  ـ ما يز کـه  ـن چـیـ یا منک .  رارکت  مهاوخ  یمن  رگید  ما ،  هدرک  رارکت  متفگ و  ار  اـهفرح  نیا  اـهراب  هدـنب  نوچ  دـش و  لـئاق  شزرا 
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نّدـمت و هریخذ  نیا  تسین ،  صاخ  حانج  کی  صاـخ و  تلود  صاـخ و  ّتلم  کـی  هب  ّقلعتم  دراد ، دوجو  اـیند  رد  یماـظن  شناد  ناونع 
نیا هدـش و  ادـیپ  هبرجت  یگنج  ره  رد  هتـسویپ و  عوقو  هب  گـنج  هشیمه  فلت  يا مـخـ نر هـ لو قـ رد طـ تسا .  يرـشب  ینـالوط  گـنهرف 

ـن یو ـت نـ کر ـنـگ حـ ها ـ ـش یبالقنا و پـیـ ناملـسم و  هک  ام  اذل  و  يرگیماظن ))  شناد   )) هدـش زورما  هدـش و  عمج  مه  يور  ـه هـا  بر تـجـ
هتـشذگ هب  ور  نارگید  دنا ، هداتفا  بقع  نار  ـگـ ید ـجـعـنـد ، تر نارگید مـ میـشاب .  دلب  نارگید  زا  رتهب  ار  شناد  نیا  دـیاب  میت ،  ـ ـس ملا هـ عـ

امش دنتـسه . تیرـشب  ياه  هزیگنا  نیرت  کچوک  ریـسا  توهـش و  ریـسا  نارگید  دینکن . هاگ  نا نـ ـ ـش ـ قر قرز و بـ هب  ناشرهاظ و  هب  دنراد ،
یماظن شناد  هلمج  زا  ناوتب  دوشب و  هک  یشناد  ره  هصرع  رد  اذل  دیراد و  ایند  يارب  امش  ار  دیدج  مایپ  دیروآون . لوارقشی و  ور و پـ ـ ـش پـیـ

يور هیکت  لثم  يرگیماظ  يور نـ تـکـیـه مـن  ( 216 .) دیشاب هتشاد  دیاب  امش  ار  نیرتهب  یهدنامزاس ،  نیون  ياهـشور  يرگیماظن و  نونف  و 
ًالصا میرادن ،  بالقنا  رد  حور  یب  انعم و  یب  تروص  يزاسرهاظ و  ام  تسا .  هفـسلف  کی  رب  ینتبم  تیونعم  اوقت و  يور  هیکت  لثم  ملع ، 

 ، لا رد هـمـه حـ ـی هـسـتـنـد کـه  نا کـسـ تل ،  ـن مـ یا نارا  ـ کاد ـت و سـیـد فـ کل ـن مـمـ یا نا  ـ ناو هر جـ خـیـ ( 217  .) میرادن مه  مالسا  رد 
هک یناسک  همه  ناماما و  ءایلوا و  ناربمایپ و  همه  يوزرآ  تسامـش  تسد  رد  زورما  هک  مالـسا ))  تیمکاح   )) ِتناـما هک  دنـشاب  هجو  مـتـ

هدوب دـندرم ، تبرغ  رد  دـندوب و  یهلا  جرف  رظتنم  دـندی و  ـ ـش جـنر کـ اههاگ  هجنکـش  رد  یهلا  تیمکاح  زا  اـهناسنا  تیمورحم  نارود  رد 
یملع و يداصتقا ،  یگنهرف ،  تظفاحم  هتبلا  درک ، تظفا  ـت مـحـ نا ـ ما ـن  یا زا  يراد  يرا و بـیـ ـیـ شو تردق و هـ ناوت و  مامت  اب  دیاب  تسا 

یم ردـه  هب  زور  فصن  کـی  رد  اهدرواتـسد  نآ  همه  دـیاین  دوجو  هب  اـهیگدامآ  نیا  دـشابن و  یماـظن  تظفاـحم  رگا  اـما  میراد  یـسایس 
هداو و ـ نا خـ یگدـنز ،  روشک ، رب  تلم  کی  تیکلام  زارحا  نینچمه  تلم و  کـی  يدازآ  فرـش و  موهفم  هب  روشک  لالقتـسا  ( 218 .) دور

یگدامآ رب  دینک و  مهارف  وری  ـیـد نـ ناو ـد هـر چـه مـی تـ یا ـت و بـ سا لال  ـتـقـ سا ـن  یا ـه حـفـظ  مزال ندو  يو بـ قـ ـت ،  ـسا دو  سو خـ ـ ما نـ
یمالسا يروهمج  همانزور   - 165  . 13 ص 10 ـ  هرامش 66 ،  لیلحت ،  اهدادیور و   - 164 تشون : یپ  ( 219 .) دییازفیب رتشیب  هچ  ره  دوخ 

168 ص 29 .  هرامش 87 ،  بالقنا ،  مایپ   - 167 تشهبیدرا 1370 .  هاپس ،  ینیمز  يورین  ناهدنامرف  اب  رادید  رد   - 166 نابآ 1370 .   5 ، 
 - 172 ص 47 .  ناـمه ،   - 171 ص 36 .  ناـمه ،   - 170 ص 47 . قـالخا ،  سرد   - 169  . 246 ص 247 ـ  ج 6 ،  تیالو ،  ثیدـح  - 
 ، لـیلحت اهدادـیور و   - 174 رویرهش 1370 .   26 یمالـسا ،  يروهمج  هماـنزور   - 173 نابآ 1370 .   5 یمالـسا ،  يروهمج  همانزور 
 ، تیالو ثیدح   - 177  . 13 ص 10 ـ  هرامش 66 ،  لیلحت ،  اهدادیور و   - 176 ص 25 .  قالخا ،  سرد   - 175 ص 11 .  هرامش 111 ، 
 - 181  . 1375  / 9  / 25 یمالـسا ،  يروهمج  همانزور   - 180 نامه .   - 179  . 13 ص 14 ـ  قـالخا ،  سرد   - 178 ص 189 .  ج 3 ، 

 ، یمالسا يروهمج   - 184  . 70  / 11  / 19 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 183 ص 36 .  قالخا ،  سرد   - 182  . 70  / 11  / 19 نامه ، 
 - 188  . 73  / 2 ش 6 /  یمالسا ،  يروهمج   - 187 ص 36 و 37 .  قـالخا ،  سرد   - 186  . 74  / 10  / 6 نامه ،   - 185  . 74  / 6  / 3
 / 9  / 25 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 191 ص 44 .  نامه ،   - 190 ص 43 .  ییاروشاع ،  نارادساپ   - 189 ص 23 .  قالخا ،  سرد 

اهدادیور و  - 195  . 75  / 9  / 25 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 194  . 72  / 7  / 8 نامه ،   - 193  . 70  / 11  / 19 نامه ،   - 192  . 75
 . 74  / 10  / 6 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 197 ص 12 .  هرامش 111 ،  لیلحت ،  اهدادیور و   - 196 ص 12 .  هرامش 111 ،  لیلحت ، 
 . ص 17 هرامش 66 ،  نامه ،   - 200 ص 8 .  هرامش 59 ،  لیلحت ،  اهدادیور و   - 199  . 73  / 2  / 6 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 198

عمج رد   - 203  . 186 ص 187 ـ  ج 3 ،  تیالو ،  ثیدـح   - 202 تشهبیدرا 1370 .  هاپـس ،  ینیمز  يورین  ناهدنامرف  اب  رادـید   - 201
همانزور  - 206 ص 29 .  هرامش 87 ،  بالقنا ،  مایپ   - 205 ص 26 .  هرامش 110 ،  بالقنا ،  مایپ   - 204  . 71  / 6  / 26 هاپس ،  ناهدنامرف 

 ، هغالبلا جهن   - 209 نابآ 1370 .   5 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 208 نمهب 1364 .   26 نامه ،   - 207 نمهب 1364 .   9 تاعالطا ، 
بالقنا مایپ   - 212  . 71  / 6  / 26 ناهدنامرف ،  عمج  رد  ینارنخس   - 211 نابآ 1370 .   5 یمالسا ،  يروهمج  همانزور  - 210 هبطخ 50 . 

نارادساپ  - 215  . 71  / 6  / 26 ناهدنامرف ،  عمج  رد  ینارنخس   - 214 ص 44 .  ییاروشاع ،  نارادساپ   - 213 ص 51 .  هرامش 44 ،  ، 
 . 74  / 8  / 17 نیسح 7 ،  ماما  هاگشناد  رد  ینارنخـس   - 217 نابآ 1370 .   5 یمالـسا ،  يروهمج  همانزور   - 216 ص 42 .  ییاروشاع ، 
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تاقیقحت زکرم  يربهر ، مظعم  ماـقم  هاگدـید  زا  هاپـس  عبنم :  . 75  / 3  / 21 ناـمه ،   - 219  . 74  / 3  / 27 یمالـسا ،  يروـهمج   - 218
خ  / هاپس رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  یمالسا 

(5) تیالو رظنم  زا  هاپس 

ماظن مـن ظفح  میزادرپ : یم  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  هب  عجار  یلاعلا ) هلظدـم  ) يربهر مظعم  ماقم  ياههاگدـید  هب  هلاقم  نیا  رد 
 ... یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  هوک  ـ شر تمظعاب و پـ نامزاس  امش  هب  زیزع ، نارادساپ  امش  هب  زیزع ، ياهناو  ـم بـه شـمـا جـ هاو مـی خـ

هب تسا  ناربمغیپ  تناما  هک  یهلا  تناـما  نیا  ظـفح  نی  ـنـگـ ـس را  بـ ـت .  ـسا ـمـا  ـش شود  رب  نیگنـس  راـب  نیا  نم !  نازیزع  منکب :  ضرع 
همئا اـیلوا و  هـمه  يوزرآ  یـسیع و  یـسوم و  يوزرآ  یهلا ،  ماـظع  ياـی  ـبـ نا ـخـی  یرا ـت تـ نا ـ ما ـی  مـال ـ ـسا يروـهمج  تسامـش .  هدـهع 

تیالو ِياربک  تموکح  نارود  رد  هّللاِءاـش  نا  مه  نآ  لـماک  ـت و  ـسا هدر  اد کـ ـص تـحـقـق پـیـ قا ولو نـ زور  ـ ما ـت کـه  ـسا راو مـ ـ گرز بـ
هلومحم نیگنـس و  راب  یلیخ  نیا ،  دـش . دـهاوخ  راکـشآ  رهاظ و  هادـفلا  همدـقم  بارتل  انحاورا  نیـضرالا  یف  هّللا  ۀـیقب  ترـضح  يامظع 

لو و پـ ـیـا ، ند خـیـر  ـیـا ، ند تذل  ـیـا ، ند عا  مـتـ زا )  ) رگم بـا حـفـظ نـفـس دوش  یمن  نیا  دینک و  ظفح  دیاب  امش  ار  نیا  تسا ،  یـشزرارپ 
شزرا تـر و یب  رتـمک و  یلیخ  میرواـیب  تسد  هب  تسا  نکمم  امـش  نم و  لاـثما  هک  یتروـص  رد  مـه  نآ  اـی ، ـ ند ّـل  ـیـا و تـجـم ند تور  ثـ

لماش یگدامآ  یماظن ...  یگدامآ  ( 220 .) دنک فیع  ار ضـ دو  يو خـ ـهـا بـنـیـه مـعـنـ نآ ـر  طا نا بـه خـ ـسـ نا ـت کـه  ـسا ـن  یا زا  ـر  تر حـقـیـ
هاپـس دروم  رد  صو  ـ ـص ـت و بـخـ ـسا نآ  ـگـر  ید عاونا  اه و  ینابیتشپ  قالخا و  طابـضنا و  یهدـنامزاس و  یـشزومآ و  یمزر و  یگداـمآ 

 ، یسایس یماظن ،  ياه  هنیمز  رد  مزال  ياه  تیحالـص  نیمءات  داجیا و  ( 221 .) دشاب رتشیب  دیاب  یگدامآ  نیا  یمالـسا ،  بالقنا  نارادساپ 
داجیا هب  تسا و  هعماج  نامورحم  بالقنا و  مکحم  يوزاـب  هاـپ  ـ ـس ار کـه  چـ ها .  ـپـ ـس دار  ـ فا رد تـک تـک  یعاـمتجا  یگنهرف و  يرکف و 

هیقف یلو  زا  تعاطا  دیهد ، شیازفا  ادـخ  هب  ار  دوخ  ياّکتا  دـینک ، ظف  ار حـ دو  تد خـ ـ حو ( 222  .) تسا فّظوم  دوخ  رد  اهتّیحالـص  نیا 
زا ـیـد و  هد قمع  شرتسگ و  ار  دوخ  یقالخا  یمزر و  یلمع ،  یملع و  ياه  یگدامآ  اـه و  تقاـیل  دـینادب ، دوخ  ـیـن  علا بصن  هراومه  ار 

دهاوـخ امــش  بیــصن  یهلا  ناوـضر  ییاـیند و  يزوریپ  هـک  دیــشاب  نـئمطم  دــیهاوخب و  ددــم  شن  ـن مـ یا هار و  ـن  یا ـه  مادا يار  اد بـ خـ
مک و ناشمجح  هاپـس  ینیمز  ياه  ناگی  دیناد  یم  هک  روط  نیمه  دـیراد . هگن  یتایلمع  ًامئاد  دـیا  ار بـ ها  ـپـ ـس يا  نا هـ یـگـ ( ... 223 .) دوب

روطچ دـشابن  الاب  تیفیک  رگا  ّـالا  تسـالاب و  ناـشتی  کـیـفـ تسا ،  داـیز  ناـشتوق  ینعی  هچ ،  ینعی  ندوب  شرتسگ  لـباق  دنـشرتسگ . لـباق 
یقاب هشیمه  دمآراک  کبـس و  یتایلمع و  تلاح  نیا  دـیهاوخب  رگا  درک ... دـهاوخ  هرادا  مزال  زور  رد  ار  رکـشل  کی  امـش  پیت  هدـنامرف 

ـنـد. ـشا رو بـ ـ نا لا مـ رد حـ دیاب  مئاد  هاپـس  ياهورین  دـینکن . راذـگورف  يا  هظحل  چـیه  یتایلمع  مزال  ياهرونام  نیرمت و  زا  یتسیاب  دـنامب 
هینب تیوقت  ( 224 .) دیراد هگن  یتایلمع  ار  اهنآ  مئاد  يرکـشل ،  ياهرونام  یپیت ،  ياهرونام  ینادرگ ،  ياهرونام  تبون  هب  تبون  روطنیم  هـ

 ، هچراپکی دنم ، ـ ترد امـش قـ هک  یتقو  اّما  تشاد ،  دـهاوخ  هتـشاد و  دوجو  هراومه  ام  یمالـسا  ـی  بال ـقـ نا رو  ـ ـش ـه کـ یل ـد عـ ید یعافد تـهـ
نانمشد دیدهت  دی  ـ شا ـتـه بـ فا نا یـ ـ مزا هد و سـ ـ ید شزو  ـ مآ یمدرم  جیسب  یناسنا و  ياناوت  يورین  ياراد  طبـضنم و  هدید ،  شزومآ  اراک ،

ياه تیرومءام  دـیاب  شترا )  هاپـس و  ناهدـنامرف   ) ام ـ ـش میهد ... .  یم  ّتیمها  دوخ  ياـهورین  تیوقت  هب  اـم  دـش . دـهاوخن  یلمع  زگره 
تروص نیا  رد  هک  دشاب  راوتسا  طابضنا  مظن و  رب  دیاب  یماظن  ياهوری  ما و نـ را نـظـ سا کـ ـ ـسا دیریگب . يّدج  رایـسب  اهزرم  رد  ار  یعافد 

ـت و ـسا نآ  نـظـم  دزا ، ـ ـس یم  ادـج  یماظن  رکـشل  کی  زا  ار  ّتیعمج  کی  هوبنا  هک  هچنآ  تشاد و  دـنهاوخ  ییاراک  تازیهجت  حالس و 
داـحآ همه  روشک و  نیلو  ؤسم  همه  ـد  یا ار بـ ها  ـپـ ـس ( ... 225 .) دــیتسه دو  يا خـ ـ هد ـ حاو نا  رد مـیـ ندوز بـر نـظـم  ـ فا ّـف بـه  ظو شـمـا مـ

رد ای  هاپـس  ياه  تیرومءام  رد  هک  دنوش  ادـیپ  یناسک  هاپـس  نا  ردارب  نیب  رد  ادابم  دـنریگب . يّدـج  ًالماک  هاپـس  داحآ  همه  هلمج  زا  مدرم 
بوچراهچ رد  کـی  ره  شترا  هاپـس و  ( 226 .) دـننک کش  یکدـنا  دراد  دوجو  یبالقنا  داهن  نیا  هب  تبـسن  هک  يرامـش  یب  ياـهترورض 

دارفا نتشاد  هگن  هدامآ  زین  دوخ و  یهدنامزا  ما سـ ـتـحـکـ سا ـی و  ـشزو ـ مآ تیوقت  هب  دیاب  دراد ، دوجو  نانآ  يارب  هک  يا  هژیو  ّتیرومءام 
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یتمیق يذ  هنیجنگ  نونکا  دوشن . لصاح  گرز  ـیـفـه بـ ظو ـن  یا رد  يرو  ـن سـسـتـی و فـتـ یر ـنـد و کـمـتـ شا مرگرس بـ یگنج  تازیهجت  و 
 ، ناز ـ یز ـمـا عـ ـش بـه  دریگ ... . رارق  هدافتـسا  دروـم  رتـشیب  ياـه  یگداـمآ  داـجیا  يارب  دـیاب  هـک  تسامـش  راـیتخا  رد  یماـظن  براـجت  زا 

تردق دیاب  یمالسا  يروهم  ما جـ ـیـد مـی کـنـم کـه نـظـ کءا نایجیسب تـ ناگدنمزر و  کیاکی  هب  جیسب و  هاپـس و  ناریدم  ناهدنا و  ـ مر فـ
یگدامآ هیحور و  ظفح  شالت و  راک و  اب  اهنت  نیا  دـشاب . ـتـه  ـشاد دو  ـی خـ بال ـقـ نا يا  ـهـ نا ـ مرآ اـه و  هیعاد  اـب  بساـنتم  یمزر  یعاـفد و 

حّلسم ناوزاب  هک  یمالسا  يروهمج  شترا  یمالـسا و  بالق  ـ نا ناراد  ـ ـسا ها پـ ـپـ ـس ( 227 .) دش دهاوخ  رّـسیم  ماما  مالـسا و  نادنزرف  امش 
طابـضنا یهدـنامزاس و  تازیهجت و  شزومآ ،  ظاحل  زا  ار  دوخ  ياه  یگدامآ  دـنروشک  ياهزر  بال و حـفـظ مـ ـقـ نا زا  عافد  يارب  ّتلم 

ما ـ ما ـت  یا ـ ـضر ـیـن و  ـس درو تـحـ هشیمه مـ هک  نیفعـضتسم  جیـسب  دنـشاب و  رگیدـکی  لّـمکم  ردارب  ناـمزاس  ود  هراوـمه  هداد و  شیازفا 
هین بـ ـت  یو تـقـ ( 228 .) دزرو مامتها  شیپ  زا  شیب  دوخ  یهدـنامزاس  تالیکـشت و  ماکحتـسا  هب  هاپـس  تیریدـم  رظن و  ریز  دوب ، ناـمزیزع 

ـی و هد ـ نا ـ مزا ـ ـس شزو هـا ، ـ مآ ندر  ـ بالا ـق بـ یر زا طـ دیاب  هک  تسا  شترا  هاپـس و  زا  معا  حّلـسم  ياهورین  تیوقت  هب  لّوا  هلهو  رد  یعافد 
نیمءات ناریدم  مزال و  ياه  حالـس  هب  ندش  زهجم  زین  اهرونام و  واهنیرمت  گن و  برا جـ لا تـجـ ـتـقـ نا ـتـیـک هـا و  کا ـن تـ یود تـ نـظـم ، 

ترو ـ ـص ار بـه  بـالقنا  داد و  دـهاوخ  تاـجن  ار  تکلمم  هـک  هـچنآ  مرواـب  نـیا  رب  مدـقتعم و  یفی  يـالا کـ ناو بـ مـن بـه تـ ( 229 .) دوش
یمالـسا بالقنا  نارادساپ  هاپـس  لاح  نیع  رد  تسا .  يوق  دـن و  ـ مور ّـل نـیـ ـک ـش نا مـتـ ـ مزا ـ ـس یـک  در ، ـد کـ هاو ـه حـفـظ خـ نا ـ ّحل ـ ـس مـ

هتشاد ار  ییاناوت  نیا  دراد ، رایتخا  رد  رکـشل  هدزناپ  زورما  رگا  دبای و  شیازفا  دوخ  يداع  ّتیعـضو  ربارب  هس  هب  موزل  عقاوم  رد  دناوتب  دیاب 
بالقنا راختفا  نارادـساپ  ها  ـپـ ـس ( 230 .) دنک لیدبت  ـکـر  ـشل يو بـه 45  ـی قـ هد ـ نا ـ مزا ـ ــس ار بـا  نآ  ترور  ـ ــض ما  هـک بـه هـنـگـ دـشاب 

تـسا مزال  یماظن  هعوم  يار یـک مـجـ ـچـه کـه بـ نآ ـی و هـر  مزر یماظن و  تردق  ظاحل  زا  ار  دوخ  دـیاب  دوش و  یم  بوسحم  یمالـسا 
يوق و شترا  رانک  رد  دیاب  نردم  تازیهج  حال و تـ ـ ـس نا ،  ـمـ یا طا ، ـبـ ـض ـ نا زا نـظـم ،  رادرو  ـ خر ياهورین بـ اب  هاپـس  زورما  دنک . تیوقت 
(231 .) دنهد شیازفا  مه  رانک  رد  شزومآ  تازیهجت و  رظن  زا  ار  دوخ  تردق  دیاب  ود  نیا  دنک و  دشر  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دـنمورین 

سدقم عافد  ياه  هبرجت  نیر  ـ تراو ـ شد رد  ار  دوخ  رمع  يا  ـ هلا ـن سـ یر ناراد کـه بـهـتـ ـ سا ها پـ نا سـپـ ـ هد ـ نا ـ مر نارادر و فـ سـ ـا ، هور نـیـ ... 
تاـناکما و هاپــس و  شترا و  اـم  ( 232 .) دـنهد شیازفا  نوزفازور  روطب  ار  دوـخ  یعاـفد  یمزر و  ياـه  یگداـمآ  دـیاب  دـنا  هدرک  يرپـس 

ماظن هک  اجنآ  زا  میهاوخ و  یم  دوخ  زا  عافد  يارب  هکلب  نا  ـگـ یا هب هـمـسـ يزادنا  تسد  نارگید و  هب  زواجت  يارب  هن  ار  یماظن  تازیهجت 
دوـخ زا  عاـفد  تردـق  هب  هراوـمه  دـیاب  تسوربور  ناـهج  ناربکتـسم  ناـملاظ و  اـب  هتـسویپ  شا  يزیتـس  ملظ  تعیبـط  ظاـحل  هـب  یمالـسا 

تّد رد مـ ـت کـه  ـسا هدرک  ادـیپ  ار  تردـق  ییاناوت و  نیا  نارادـساپ  هاپـس  یمالـسا ،  يروهمج  رد  راـگدرورپ  لـضف  بـه  ( 233 .) دیازفیب
هیاس رد  نامیا و  تکرب  هب  هک  تسا  راختفا  هیام  نیا  دروآ . دوجو  هب  رظن  دروم  هطقن  رد  يوق  هبناج و  همه  يروضح  هاتوک ،  رایسب  ینامز 

رجفلاو 8، يالبرک 5 ، راختفارپ  تاـیلمع  رد  گـنج  نادـیم  هیحور  ناـمه  ـن  یا ـت .  ـسا ـتـه  ـش مهارف گـ دزیخ  یمرب  قشع  زا  هک  يا  هدارا 
هک تسا  نیا  گنج  ياهزور  اب  میظع  روضح  نیا  توافت  تسا .  ناداـبآ  رـصح  نتـسکش  سدـقملا و  تیب  نیبملا ،  حـتف  ـد ، نورا زا  روبع 

تسا و نانمشد  هدنناسرت  مه  ناتـسود و  هدننک  لاحـشوخ  تسا و  رتریـصب  رت و  هاگآ  یهدنامرف  رت و  مظنم  رت و  يوق  یهدنامزاس  زورما 
ـر گا یمئاد بـی شـک  یگدامآ  ( 234 .) دور یم  راک  هب  نمشد  يزرو  عمط  زا  يریگشیپ  رطخ و  ماگنه  رد  مزال  یگدامآ  داجیا  يارب  مه 

نیمه حلسم  ياهورین  اب  ًالثم  دگنج ، یم  زواجت  یبل و  هعسوت طـ يارب  هک  ایند  رد  یحلسم  يورین  ره  اب  ام  حلسم  ياهورین  زورما  هچ  ـ نا چـنـ
نکمم هرخالاب  مادکره  هک  دنـشاب  هتـشادن  دوجو  اجنیا  رد  یعر  ـل فـ ماو ـر عـ گا ـد ، نو ـ ـش ور بـ هب  ور  اهتردـقربا  ایند و  زواجتم  ياهروشک 

اهنآ نوچ  ارچ ؟ ـد ، یو ـ ـش زوریپ بـ دیاب  دیوش و  یم  زوریپ  اهنآ  هب  امـش  هک  تسا  نیا  یلـصا  لماوع  شقن  دنـشاب  هتـشاد  یـشقن  کی  تسا 
ـه یا ـ پر بـ ـد ، یراد نا  ـمـ یا ـد ، یراد فد  هـ ـمـا بـه عـکـس ،  ـش دـنگنج و  یمن  نامیا  هیاپ  رب  دـنرادن ، نامیا  دـنرادن ، هدـیا  دـنرادن ، فدـه 

يروجنیا دیاب  یماظن  هعومجم  کی  ناونع  هب  ام  تشادرب  اما  میشاب  هتـشادن  یگنج  چیه  لاس  هاجنپ  ات  ام  تسا  نکمم  دیگنج ، یم  نام  ـ یا
کمک لاع  ياد مـتـ مراود کـه خـ ـیـ ما ( 235 .) درادهگن هدامآ  ار  شدوخ  هشیمه  دیاب  یماظن  هعومجم  کی  تسا .  گنج  ادرف  هک  دـشاب 
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رت و ـتـه  فا نا یـ ـ مزا ـ ـس يو تـر و  ـن تـر و قـ یدـالو ـر و پـ تراو ـتـ ـسا دـیناوت  یم  هـچره  هـک  ار  هاپـس  ینیمز  يورین  ار ، جیـسب  ار ، هاپــس  دـنک 
لاس ها  ـت مـا تـا پـنـجـ ـسا مدر مـمـکـن  ضر کـ عـ دو ، ـ ـش ما نـمـی  را تـمـ ـن کـ یا ـت  قو هـیـچ  ـد . یزا ـ ـس رت بـ هدید  شزومآ  رتطبـضنم و 

اّما تسه .  شناک  ـ ما ـن  یا کیلـش نـکـنـیـم ،  مه  يا  هلولگ  میـشاب ،  هتـشادن  يا  هزرابم  چیه  دـیاین ، شیپ  نامیارب  یگنج  چـیه  مه  رگید 
مینک ضرف  يروجنیا  دیاب  ام  تسام .  تلفغ  رظتنم  ـت و  ـسا هناخ مـ تشپ  نمـشد  تسام ،  ياه  هزاورد  تشپ  گنج  هک  مینک  ضرف  دیاب 
مرن تشلاب  يور  میراذگب  ار  نامرس  ام  هکنیا  دش . دهاوخن  لفاغ  وا  زا  ـمـن  شد دور  باو بـ هک بـه خـ یسک  نآ  ْهنَع )  ُمنَی  َمل  َمان  ْنَم   : ) هک

هدامآ دـیاب  تسا ،  هتـسب  ار  شمـشچ  هتـشاذگ و  مرن  تشلاب  يور  ار  شرـس  مه  اـم  نمـشد  هک  تسین  لـیلد  ـم  ید ار بـبـنـ نا  ـمـمـ ـش و چـ
ـه جرد هرود  زا  معا  یشزومآ  ياه  هرود  نیا  دوش ، هداد  يّدج  قیقد و  ًالماک  لکش  کی  دیاب  هاپس  رد  شزومآ  هب  شزومآ ...  ( 236 .) دوب

يا هرود  نآ  سکره  دننیبب . جیردت  هب  هاپ  ياهرداک سـ همه  یتسیاب  ار  داتس  یهدنامرف و  هرود  ات  یـصّصخت  هرود  يرـسفا ،  هرود  يراد ، 
ـخ یرا لو تـ رد طـ ـی  ما نـظـ ـی ،  مل ـت عـ کر تا حـ ّـ ـی بر لو تـجـ ـ ـص هرود هـا مـحـ نیا  دنیبب . دیاب  تسوا  هتـسیاش  تسا و  شدح  رد  هک  ار 

هّیقب ـیـک و  نا مول مـکـ عـ ـیـمـی ،  ـش مول  عـ یناسنا ،  مولع  کـیزیف ،  مولع  روطچ  اـم  تسا .  مزـال  رگید  مولع  دـننام  ناـشدوجو  ـت ،  ـسا
مه ار  یماظن  مولع  میزومآ ،  یم  هدـیاف  هب  رارقا  علو و  قوش و  اب  هدومن ،  بسک  یتاـیبرجت  هدرک و  تفرـشیپ  اـهنآ  رد  اـیند  هک  ار  یمولع 
نیا دـیتسه . ناـتدوخ  صاـخ  ياـه  یگژیو  ياراد  هیحور و  شوخ  یبـالقنا و  یبتکم و  يور  ـمـا یـک نـیـ ـش تخومآ .  دـیاب  روط  نیمه 

. دیــشاب ناـهج  ياـه  شترا  دبــسرس  لــگ  ـعـًا  قاو ـه کـنـیـد تـا  فا ـ ــضا نا  ـ تدو ـد بـه خـ یا ار هـم بـ ـی  ما موـل نـظـ ير عـ ـیـ گار ـی فـ گژ ـ یو
نالا هک  مه  ییاهردا  نآ کـ هک بـبـیـنـنـد ... دننک  ینیب  شیپ  ار  یصخشم  ياه  هرود  دیاب  هتبلا  دنوش  یم  دراو  دعب  هب  نیا  زا  هک  ینا  ـ ـس کـ

رد دیناوت  یم  هچ  ره  ار  شزومآ  دننیبب . ار  شا  هد  ـ ـش هدر  ـ ـش ترو فـ ـ ـص ولو بـ ییاه  هرود  هک  دوش  هداد  دـیاب  یبیترت  کی  دـنراد ، دوجو 
 ، هوبنا هدوت  میهدـن ،  جرخ  هب  شناد  رگا  میربن و  راـکب  کـیتکات  گـنج ،  رد  اـم  رگا  ( ... 237 .) دیهدب رارق  دـیکءات  دروم  ینیمز  يورین 

ـکـل یـک ـش رد  ـکـه  نا هـمـچـنـ بال ،  ـقـ نا يا  فد هـ ـتـگـی بـه هـ خا ـ بلد ـه و  قـال ـق و عـ ـش نا عـ داد و هـمـ ـد  هاو تروص نـخـ يراـک 
يا رد جـ اد مـی کـنـد ـ  يرا تـحـقـق پـیـ ـتـحـ نا ـت کـه عـمـل  ـسا ـنـه  ـس ـه و یـک حـ قد ـ ـص را و یـک  ـثـ یا یـک  يرا ـ  ـتـحـ نا ـت  کر حـ

هب هک  ینمشد  رب  امش  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  دهد و  یم  ناشن  ار  شدوخ  دمآراک ، هتخپ و  یمزر  کیتکا  بـه شـکـل یـک تـ دو هـم ،  خـ
هنوـگچ هک  دـیناد  بو مـی  ـد خـ یدو ها هـا بـ ـ گرار رد قـ ـمـا کـه  ـش ( 238 .) دـیوشب زوریپ  تسا ،  زّهجم  هّدُـع  هّدـع و  کیتکات و  حالس و 

ییاه هاگرارق  تیدودـحم .  رطاخ  يارب  دوب  رمتـسم  راک  اه و  یباوخیب  زا  هتـسخ  ياه  ها  ـ گرار قـ گنج ،  نارود  رد  ام  تالکـشم  زا  یکی 
نـقـص ـن یـک  یا زور )  50 زور ،  30 زور ،  20 ، ) دننک تیادـه  ار  بقع  دـنیآ  یم  ولج و  دـنور  یم  هک  ییاه  ناگی  دـندوب  رو  هک مـجـبـ

ياه هاگرارق  یتایلمع و  ياه  هاگرارق  ـت  یاد هرادا و هـ يارب  مزـال  ياـه  شزومآ  یهدـنامرف و  شزومآ  ظاـحل  زا  اـه  یگدا  ـ مآ ـت .  ـسا
وا زا  رتمک  ای  هتفه   3 هتفه ،   2 ولج ، میتسرف  یم  ار  دحاو  کی  ام  هکنانچمه  ینعی  دیاین . شیپ  يزیچ  نینچ  هک  دـشاب  يروط  دـیاب  مدـقم 

ار ها  ـ گرار کی قـ میناوتب  وحن  نیمه  هب  دـیاب  میت و  ـ ـسر هزا نـفـس مـی فـ ـد تـ حاو ـیـم و یـک  ناو ار مـی خـ ار فـ وا  دـعب  میـشک ،  یم  راـک 
نآ نیزگیاج  طاشن  اب  هدـنز و  یها  ـ گرار هعومجم قـ کی  مینک و  عمج  ار  هاگرارق  نیا  دـعب  مینک و  راـک  لوغـشم  زور   10 هت ،  هـفـ یـک 

(239 .) دـینک فرطرب  یتسیاب  امـش  ار  اهنیا  زورما  تسام و  ياهزاین  اهنیا  تسام ،  ياهدوبمک  اـهنیا  تساـم ،  صیاـقن  اـهنیا  بوخ  مینک ، 
یمالـسا شترا  کـی  ترو  ـ ـص ار بـه  نآ  ـل کـنـیـد و  ما ار کـ ها  ـپـ ـس ـیـد  هاو ـر بـخـ گا ـمـا  ـش ناـهج ...  ياهــشترا  براـجت  زا  هدافتــسا 

يورو ـ ـش ـکـا و  یر ـ مآ ایند  رد  زورما  دیروآ ... دوجو  هب  هاپـس  رد  ار  ایند  ياه  شترا  تسرد  تای  ـ ـصو ـ ـص ما خـ ـد تـمـ یا لّوا بـ دیروآرد ،
ـب ــس يا کـ ـه  بر ـل نـفـهـمـد کـه چـه تـجـ با فرط مـقـ دــننک  یم  یعــس  دــنراد و  یم  یفخ  ـگـر مـ ید زا یـکـ ار  بو  يا خـ ـه هـ بر تـجـ

دیاب هاپـس  مدـقتعم  هدـنب  مینک ...  هدافتـسا  نارگید  تایبرجت  زا  یتسیاـب  میهد  لـی  ـکـ ـش ار تـ هّللاد  ـیـم جـنـ هاو ـالا کـه مـی خـ حـ هدر .  کـ
زا میروایب و  ـد  یا ام بـ هدش  هتخانش  اه  شترا  رد  هک  ییاهزیچ  مامت  دنـشاب ... هتـشاد  دوجو  هاپـس  رد  رومءام  رمآ و  دشاب و  طابـضنا  ياراد 
هچ هک  دننک  قیقحت  دننیشنب و  هاپس  رد  یناسک  ـت کـه  سا نیا  نم  دک  ؤم  هیصوت  مروفینوا و ... بتارم ،  هلسلس  مظن ،  مینک .  هدافتسا  اهنآ 
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ياـه هّـچب  ـتـنـد ، فر ّـه هـا  بـچ ـن جـنـگ مـا ، یا يو  تـ ( 240  .) تسا هدـیدرگ  نانآ  ّتیقفوم  هیام  هک  هدوب  اـیند  ياـه  شترا  رد  ییاـهزیچ 
هب گنج  تسا .  یّمهم  زی  یل چـ ـن خـیـ یا نور ،  ـد بـیـ ند ـ مآ ـسـتـه  جر نارادر بـ ـ ـس تسیچ و  گنفت  ریت و  دنتـسناد  یمن  چیه  هک  يا  هداس 

(241  .) يّداـع مدر  نا مـ زا مـیـ ـه  کل نا بـ ـیـ ما نازا و نـظـ ـ بر ـ ـس نا  زا مـیـ نآ هـم نـه  دو ،) بـ  ) گرز نارادر بـ ـ ـس هاگــشرورپ  کـی  ناوـنع 
گرزب ياه  ـتـه  خود ـ نا زا  يرادر  هرهب بـ زین  يداتـس و  یتایلمع و  یماظن  شناد  بسک  شزومآ و  هنیمز  رد  تفرـشیپ  اـب  نارادـساپ  ها  سـپـ

اب یماظن  تایبرجت  هلدابم  رذگهر  زا  دیازفیب و  یمزر  نامزاس  کی  ناونع  هب  دوخ  ییاناوت  رادتقا و  ییآراک ،  رب  زور  هب  زور  دـیاب  یبرجت 
حالس هب  زیهجت  ( 242 .) دشخب ير  ما بـیـشـتـ ـتـحـکـ ـسا ـی  مال ـ ـسا نار  ـ یا ـی  مزر ـی و  عا ـ فد ترد  نار بـه قـ ـ یا ـی  مال ـ ـسا يروهمج  شترا 

هل زا جـمـ حـّل  ـ ـس يا مـ ـ هور يارب نـیـ ار  تازیهجت  نیرت  نردـم  ات  می  ـ نآ دو و مـا بـر  ـد بـ هاو راو خـ ـ ـشد را  کـ تاز ،  نود تـجـهـیـ نردـم بـ
یندب تیبرت  ( 243  .) تشاد میهاوخ  دنتـساوخ  یم  نامزیزع  ماما  هک  هنوگنامه  ار  نارادـساپ  هاپـس  اـم  ادـخ  دـیما  هب  مینک و  مهارف  هاـپ  سـ

ياه ییاناوت  زا  نتسناد  ردق  یعون  یمـسج  شزرو  دیریگ ! راک  هب  تشاد ،  دیهاوخن  ًادعب  دیراد و  رای  ـتـ خا رد  نو  ـنـ کا ـی کـه هـم  یور نـیـ
مسج و يارب  شزرو  زا  دـیناوت  یم  بوـخ  ردـقچ  ـیـد و  ناد ار بـ مسج  ردـق  دـیناوت  یم  شزرو  اـب  امـش  هک  تسا  ـالا ن  تـسا و  یمـسج 
اه هّچب  دی  جر کـنـ خـ ( ... 244 .) درب دـیهاوخن  ار  مزال  هرمث  نآ  رگید  دـیزادنیب  ریخءات  هب  ار  راک  نیا  رگا  دـییامن و  يرادرب  هرهب  یتمالس 

رایـسب ياه  ثحب  لئاسم و  زا  شزرو  یندـب و  تی  ـ بر تـ تسا .  مهم  رایـسب  رما  کی  شزرو  مقفاوم ،  شزرو  اب  ًالماک  هدـنب  دـننک ، شزرو 
صوصخب دننک  شزرو  دنشاب و  راکشزرو  دیاب  روشک  هم  یـعـنـی هـ ـت .  ـسا مزال  يارب هـمـه  تسا و  اه  ناوج  نیا  يارب  مزال  ساّسح و 

یمن فارـسا  ار  اهنیا  هدنب  دینک . مهارف  ناشیارب  یـشزرو  تاناکما  دـننک . شزرو  دـیاب  ًامتح  یبالقنا  یماظن ،  ياه  ناو  نآ جـ اه و  ناوج 
ار  ( ع  ) ما حـسـیـن ـ ما ها  ـشـگـ ناد مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تاشیامرف  ( 245  .) تسا مزال  ییاهجرخ  مناد 
نآ مهم  تسا .  هدوزفا  يریگ  تهج  یگنهامه و  نیا  ییاب  ـ یز رب  کـش  یب  مه  يرگ  یماـظن  گـنر  متفاـی .  ناـمیا  ملع و  شزیمآ  ره  مـظـ
هدش فیرعت  گرزب و  ياه  فده  زاجنا  يار  بـ ـی ،  مال ـ سا كرا  بال مـبـ ـقـ نا ـیـنـه  مز رد  يرمثم  روانت و  تخرد  نوچمه  هاپـس  هک  تسا 

تسا هدرک  دهعت  ار  ییاه  ناسنا  نینچ  تیبرت  هاگشناد  نیا  تسا .  دنمزاین  نامیا  هلعـش  زا  نازورف  اناد و  عاجـش ،  دنمدرخ ، نادرم  هب  دوخ 
 (( يوس تمَس و   )) نیا رد  دیاب  نآ  نارا  ـ کرد ـ نا ـت  سد ناریدم و  يوس  زا  اهراکتبا  ریبادت و  همه  نآ و  رد  اه  تسایس  اه و  همانرب  همه  و 
دوخ راوگرزب  نآ  زا  عّیـشت  خـیرات  هژیوب  مالـسا و  ناهج  فورعم  هرطاخ  و  مالـسلا ـ  فـالآ  هیلع  یلع ـ  نب  نیـسح  تمظع  اـب  ماـن  دـشاب .
یهلا تیادــه  قـیفوت و  لومــشم  نــالو  ـؤ  ــس هللا هـمـه مـ ءا  ـ ــش نا  ـت .  ــسا ها  ـگـ ــش ـ ناد نآ  زا  تارا  ـتـظـ نا ـیـفـه و  ظو هار و  رگنــشور 

هک یسک  يارب  همه  همه و  ها ،  ـشـگـ ناد ـن  یا فد  هـ ها ،  ـگـ ـش ـ ناد ـن  یا ياو  مـحـتـ ها ،  ـگـ ـش ـ ناد ـن  یا ما  هاگـشناد نـ تیعقوم  ( 246 .) دنشاب
مریگ یم  رظنرد  هاپـس  رد  ار  ها  ـگـ ـش ـ ناد ـن  یا ـع  ـضو ـتـی کـه مـ قو ( 247  .) تسابیز باذج و  دـشاب  هتـشاد  ینیـسح  قشع  روش و  لد  رد 

ـسـتـه باو ها  ـشـگـ ناد ـن  یا ها بـه  ـپـ ـس هد  ـنـ یآ ـت .  ـسا ها  ـگـ ـش ـ ناد ـن  یا ها  ـپـ ـس يا  ـع هـ ـضو ـن مـ یر ساسح تـ زا  یکی  هک  منک  یم  ساسحا 
نیا يوت  دـییوگ  یم  هک  امـش  هک  دـییوگن  متـسه  یقیقح  شنیزگ  هب  دـقتعم  نم  ناـیوج  ـ ـش ـ ناد رد بـخـش  قیقد  شنیزگ  ( 248  .) ـت سا

ـت کـه ـسا ـن  یا فر ،  ـن حـ یا باو  جـ تسیچ ؟  رگید  شنیزگ  سپ  نوریب  دـنیایب  هدـش  تیبرت  اجنیا  زا  دـنوشب ، تیبرت  ـد  یا ها بـ ـگـ ـش ـ ناد
ماجنا یبوخب  ار  روشک  نیا  ناوج  لـسن  يور  شدوخ  يراذـگریثءات  ار و  شدوخ  ـیـتـی  بر ها نـقـش تـ ـگـ ـش ـ ناد ـن  یا ـیـم  هاو ـر مـا بـخـ گا

اوـقت و ظا  ـ حل زا  شو ،  ظا هـ ـ حل زا  با کـنـیـد  ـتـخـ نا ار  ـن هـا  یر ـد بـهـتـ یدر بـگـ ( ... 249  .) میشاب مه  هاگشناد  نیا  بظاوم  دیاب  دهدب .
ناشیا ير هـ ـ یذ ـیـت پـ بر ناش و تـ یحور  تارثءات  هک  ییاهاج  نآ  غارس  دیورب  یگداوناخ ...  تیبرت  زا  یشان  تاریثءات  ظاحل  زا  تناید ، 

امـش هب  هاپـس  ناتـسریبد  هتبلا  دـیروا . ـیـ برد بآ  زا  ـیـد  هاو یم خـ اـج  نیا  رد  امـش  هک  دـشاب  يزیچ  نآ  عفن  هب  مه  یگداوناـخ  طـیحم  رد 
رد ینعی  لخدم  رد  ار  نا  ـ تد ـ ید ـت و  قد بـه نـظـر مـن شـمـا  ها هـم ،  ـپـ ـس نا  ـتـ ـسر ـیـ بد دو  ـ جو اب  یتح  نکل  درک . دهاوخ  يدایز  کمک 

. دننک نیرمت  هاگشناد  نیا  يوت  ار  مظن  الاح  زا  دیاب  نایوجشناد )   ) ـنـهـا یا ییوجشناد  مظن  ( 250 .) دیهدب تیمها  رایسب  شنیزگ  عطقم  نآ 
ار راـک  ماـگنه ،  هب  ندوـب ،  تقورـس  ندـمآ ،  تقو  رـس  طابـض ، ـ نا ـت .  ـس يرو نـیـ ـنـجـ یا يا  ـ هرا ماـظن جـمـع و کـ ِمظن  طـقف  مـه  مـظن 
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ًامتح ار  یماـظن  ساـبل  دـیناد  یم  مزـال  امـش  هـک  یتـقو  نآ  دـنیایب ! هـن ،  دـنیآ . یمن  هاگحبـص  اـه  یـضعب  ما  هدینـش  نداد . ...  ـل  یو تـحـ
قیقد رتراگدنام و  رت ، ناسآ  شا  يریذپ  طابـضنا  دشاب  رتشیب  ناسنا  ینهذ  ییالاو  يدنمـشوه و  هچ  ره  دـینادب  مه  ار  ـن  یا ( 251 .) دیشوپب
ناگی کی  ادرف  تسانب  نیا  دوش ، ـسـر  فا ادر  ـت فـ سا در بـنـ نیا فـ تسوجـشناد ،  دشاب  دناوت  یم  مظن  نیا  رهظم  هک  یـسک  نآ  تسا ...  رت 

رد هـر ـسـی  کر ـد هـ ّجهت ( 252  !) تسالیواو وا  تسدریز  ناگی  دشابن  ریذپ  مظن  دشابن و  مظن  رهظم  هچنانچ  رگا  نیا  دـنک  یهدـنامرف  ار 
نآ اـشوخ  دـنکب ؛ نوزفازور  يوـق و  رایـسب  نـشور و  فافــش و  هـطبار  ار  لاـعتم  ياد  شدو بـا خـ ـطـه خـ بار ـد  یا ـت بـ ــس يد کـه هـ حـ
بش زامن  لوغشم  را  ـه و کـنـ شو شـد نـیـمـه شـب بـبـیـنـد بـچـه هـا گـ  ( ع  ) ما حـسـیـن ـ ما ها  ـشـگـ ناد دراو  یسک شـب  رگا  هک  یماگنه 

نم ؤم  ناوج  کی  يوگلا  دـیاب  دـنور  یم  نوریب  یتقو  دـنیآ  یم  ها  ـگـ ـش ـ ناد ـن  یا ـی کـه بـه  یا ـهـ ناو وگلا جـ هئارا  ( 253 .) دنتسه ندناوخ 
 . تسا هار  نیمه  مه  هار  زورما  هللادـمحب  دـنهدب ، ناشن  ار  رثکادـح  کی  العا و  دـح  کی  روشک  نیا  ناوج  لـسن  هیقب  هب  هدوب و  یبـالقنا 

تقادـص یکاپ و  یتسار و  رهظم  مظن ،  رهظم  يوقت ،  رهظم  نامیا ،  ره  مـظـ ـد ) یا بـ  ) ـنـجـا یا ( 254 .) دینکب شالت  دیاب  دینک  لابند  یتسیاب 
هیحور ظفح  ( 255 !) دهدب نوریب  وگلا  دیاب  هاگشناد  نیا  دشاب ! روجنیا  دیاب  هاگشناد  نیا  دشاب .)  ) يرکف ـنـ شور ـن بـیـنـی و  ـشور رهظم  ، 

ـی نا ـتـیـبـ ـش ناو پـ هک بـعـنـ یهاگـشناد  یماظن ،  هاگـشناد  اـّما  دوش  یم  رتشیب  مه  زور  هب  زور  تسا ،  داـیز  روشک  رد  ها  ـگـ ـش ـ ناد یماـظن 
دوش یم  لیکشت  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  لثم  یمی  نا عـظـ ـ مزا ـ ـس يا یـک  ـ هزا ندروآر هـمـه نـیـ ـی و بـ هد ـ نا ـ مزا ـ ـس ـی و  مل عـ

تفرشیپ راکتبا و  ( 256 .) درک رظنفرص  تشذگ و  یناسآ  هب  دوش  یمن  نیا  زا  دشاب  هتشاد  دوجو  دشاب  ظوحلم  نآ  رد  یماظن  هبنج  یتسیاب 
دـیهاوخب و تفرـشیپ  لوـحت و  لاـح  رد  مئاد  ار  هاگـشناد  دورب ... وـلج  زور  هـب  زور  یپ  رد  یپ  تارا  ـتـکـ با ها بـا  ـگـ ـش ـ ناد سـعـی کـنـیـد 

دـشر نیا ،  نودـب  دیـشاب . يرگید  تفرـشیپ  کـی  رکف  ـد بـه  یا ـد بـ ـشا يا بـ هتفرـشیپ  عضو  ولو  عضو  نیا  دـیتسه  هک  یعـضو  ره  دـینادب 
هت ـ شاد ير  ـ تر يا بـ ـتـه یـک نـکـتـه  شذ لا گـ زا سـ ـد  یا ها بـ ـگـ ـش ـ ناد ـن  یا ها مـی کـنـیـد بـه  لا کـه نـگـ ـ ـس ـ ما دش ، دهاوخن  ادیپ  بولطم 
 ... یتامدـخ ياـه  هنیمز  رد  هچ  یتیر  ـ ید يا مـ ـیـنـه هـ مز رد  چـه  ـی ،  هد نا  ـ مزا ـ ـس ياـه  هنیمز  رد  هچ  یملع و  ياـه  هنیمز  رد  هچ  دـشاب 

ـش ترا شترا بـا  اب  یملع  طاـبترا  ( 257  !) هاگـشناد نیا  هب  تبـسن  تسین  زیاج  ًاقلطم  فّقوت  دشاب  هتـشاد  تفرـشیپ  اه  هنیمز  همه  رد  دیاب 
ماقم تانایب  هدیزگ  ( 258 .) دینک داجیا  تسین  رگا  دینک ، مظنم  یهدنامزاس و  تسه ـ  رگا  ار ـ  ناتطابترا  یملع  ياه  نخس  رد  صوصخ  بـ

نازیزع امـش  عمج  رد  ار  مدوخ  یتـقو  نم  میحرلا ...  نمحرلا  هللا  مسب   76  / 3 خیرات 13 /  رد  هاپـس  ناهدنامرف  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم 
افـص تیونعم و  ساسحا  امـش  عمج  رد  مراد .  روضح  يرگید  ره جـمـع  رد  هک  یماگنه  اب  تسا  توافتم  نم  ساسحا  منک  یم  هدـهاشم 
دیاب منکب  ضرع  مهاوخب  امـش  هب  ار  نیا  تشذـگ  منهذ  رد  منیـشنب  اجنیا  میایب  هکنیا  زا  لبق  هظحل  دـنچ  هک  يریبعت  نیمه  رگا  منک ،  یم 

يو ـمـا حـقـیـقـتـًا بـ ـش رد جـمـع  نم  امـش ، هب  میوـگب  ار  نیا  هک  دیـسر  منهذ  هب  ـالاح  نیا  دوـب ، نـم  لد  رد  نـیا  هـک  میوـگب  يروـجنیا 
یم هک  یت  ـ قو ار  ـا  ها زا شـمـ ـت کـه مـن بـعـضـی  سا ـد  ها لا شـ ياد مـتـعـ و خـ را ) ـ ـض ـه حـ یر گـ  ) ما مـی کـنـم ـمـ ـش ـتـ ـسا ار  ـت  ـش بـهـ
امـش هک  تسا  نیا  ما  هدیقع  نم  و  منک .  یم  هدـهاشم  مراد  مدو  ـل خـ با رد مـقـ ار مـن  ـت  ـش ـل بـهـ ها زا  یکی  هک  منک  یم  ساسحا  منیب 

میئوگب دـیاب  مین  ضرع بـکـ میهاوخب  يرت  تسرد  ریبعت  هب  رگا  و  دـیا . هدرواین  تسد  هب  مه  ناسآ  ار  نیا  گنج  بالق و  ـ نا زیزع  ناـناوج 
ملاع ياه  هیامرـس  نیرتگرزب  ًاتقیقح  تسا .  هدرواـی  تسد نـ هب  ناـسآ  ار  يا  هبیط  سوفن  نینچ  ییاـهدوجو و  نینچ  بـالقنا  روشک و  هک 

 . تسین هغلاـبم  چـیه  نیا  تسا و  هدـش  راـگزور  نیا  رد  ییاـهناوج  نینچ  ییاـهناسنا و  نینچ  ییاهتیـصخش ،  نینچ  تیبرت  فرـص  دوـجو 
نیب رد  دننک ... . یم  هبساحم  دننک و  یم  سایقم  ًالومعم  يدام  ياه  هیامرـس  اب  لوپ ،  اب  دوش ، فر مـی  ـ ـص ـی کـه  یا هیامرـس هـ نارگید ، 

ـتـیـد. ـس ـا هـ ها ـمـ ـش ـهـا ، ناو ـه جـ عو نیرتهب مـجـمـ اهناوج ، نیرتهب  مدوخ  شیپ  منک  یم  هبـساحم  هک  یتقو  هدـنب  روشک  لخاد  ياهناوج 
تسا هدوب  امش  بیـصن  رگید ـ  مه ـ  ـن  یا ـت ،  ـسا هدو  ـمـا بـ ـش لا  ـبـ قا مه  نیا  هک  دیراد  ناتدو  هد خـ ـ نور رد پـ ـمـا  ـش يز هـم  یـک چـیـ

نآ تسا و  هدـماین  ناشریگ  نیا  اما  یناوج ؛  ياه  هعومجم  رد )  ) دوش ادـی  زا هـم پـ بو بـ ناو خـ دـیاش جـ ّـِالا  تسا و  هدـمآ  ناـتریگ  هک 
یناوج ياه  ـه  عو رگید مـجـمـ دیراد  اهامش  ار  نیا  تداهش ؛  نادیم  رد  نتفر  ناج و  نتفرگ  تسد  فک  رب  قح و  زا  عافد  گرزب  ناحتما 
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رد اما  دنتـسه  مه  زا  بو بـ يا خـ ـهـ مدآ ار  بو چـ اهنیا و خـ افـص و  تیونعم و  ظاحل  زا  تسا  نکمم  هچ  رگا  دـنرادن ، ار  نیا  دـیتسه  هک 
یمالسا فادها  هب  تبسن  هک  یصالخا  نیا  اب  تمه ،  نیا  اب  شنیب ،  نیا  اب  ـقـه ،  با نیا سـ اب  هتشذگ و  نیا  اب  مینک  یم  هسیاقم  هک  عومجم 
مروصت دـنا ـ  هدینـش  اهراب  نم  زا  نم  کـیدزن  ناتـسود  ار  نیا  هملک ،  یقیقح  ياـنعم  هب  و مـن  دراد . ـی نـ ـس ـعـًا کـ قاو تسه  اهامـش  رد 

ـد. مآ ـد  هاو را خـ ـگـر بـه کـ ید يا  هعومجم هـ همه  زا  رتشیب  هعومجم  نیمه  مه  بالقنا  زا  عافد  ِتخـس  ياهنادـیم  رد  هک  تسین ـ  یئزج 
یب مه  شرادقم  کی  متفگ  میمـصت  هدارا و  اب  ار  مدرک  ضرع  هک  هچنآ  زا  زین  شیرادقم  کی  ادـخ . نادرم  شیاتـس  رد  الاح  نیا  بوخ 
نآ نم  نازیزع  تسا  مهم  هک  هچنآ  منکب  ضرع  امـش  هب  ار  اـهنیا  نم  هک  تساوخ  یم  لاـعتم  يادـخ  دـمآ و  مناـبز  رب  راـیتخا  یب  دوخ و 

اب یهاپس  ياه  هعومجم  یتقو  هدنب  نم  زیزع  ناردارب  بـبـیـنـیـد  دیراد . هاگن  نادند  گنچ و  اب  ار  نارگ  رایـسب  هیامرـس  نیا  امـش  هک  تسا 
ـی و پـنـج ـس ـیـقـه و  قد ـت  ـس ـت و بـیـ عا ـ ـس یـعـنـی بـحـث نـیـم  مو ،  ـ ـش را مـی  ـتـیـ خا ندز بـی  فرح  رد  نم  دـننک  یم  تاـقالم  نـم 
ـت و عا ـ ـس کی  هقیقد ،  تسیب  تعاس و  کی  تعاس ،  کی  یهاگ  تسا ؛  هدـنب  ياهتبحـص  ًـالومعم  هک  تسین  ـیـقـه  قد ـیـقـه و چـهـل  قد
رب نم  هک  تسا  نیا  شلیلد  نیرتمهم  دشاب ، هت  ـ شاد ـل  یلد ـر مـثـًال چـنـد  گا ـد  یا ـن شـ یا لو مـی کـشـد . ـی طـ مو يا عـمـ ـع صـحـبـتـهـ بر
رب ناسنا  هرخالاب  هن  تساج ،  هب  نم  سرت  نیا  هک  منک  رارصا  نم  مهاو  نـمـی خـ ـم .  ـسر یم تـ متـسه ،  فئاخ  دوجولازیزع  هعومجم  نیا 

رگا اما  تشاذگ  اجک  هک  دنک  یمن  طایتحا  یلیخ  مدآ  ار  یناموت  هد  ًالثم  سانکـسا  کی  بوخ  دـسرت . یم  دوخ  رب  یهاگ  زیزع  ياهزیچ 
تسه شبیج  يوت  ًامتح  هک  دشاب  عمج  شرطاخ  ـنـکـه  یا يارب  دعب  دراذگ ، یم  شبیج  يوت  مدآ  دوب  یتمیقنارگ  رهوگ  کی  نیا  هچنانچ 

نیا دایز  ینارگن  تسا  دوجوم  نیا  ینارگ  تیـصاخ  نیا  دنز ، یم  تسد  هرابود  زا  ـد بـ یآ یم  شدای  هچوک  طسو  زاب  دـنز ، یم  تسد  زاب 
رگا نم  ینار  نـگـ دو . یمن شـ نارگن  هناگیب  کی  يارب  دوش  یم  نارگن  شدوخ  بوبحم  زیزع و  دنزرف  يارب  هک  يرادقم  نآ  ناسنا  تسا ، 
يارب مه  یلکـشم  چیه  دـشاب  عمج  ناترطاخ  مه  یل  خـیـ دـینارگن نـه ،  ام  زا  دوخ  یب  تساجیب ،  امـش  ینارگن  نیا  هک  دـیئامرفب  امـش  مه 

 ، تسا يدوجولازیزع  هعومجم  هاپـس  هعومجم  نیا  نوچ  دـیزیزع ، اهام  ـ ـش نو  ـت چـ ـسا ـن  یا رطاـخ  هب  مینارگن  نم  هرخـالاب  اـما  تسین ، 
مه مدو  نآ بـر خـ زا  هک  منارگن ،  نم  زیچ  ناـمه  زا  تسین  دـشاب  هدـشن  هتخانـش  هک  يزیچ  زا  مه  نم  ینارگن  منارگ ،  نم نـ هـک  تساذـل 

یمالـسا يروهمج  ماظ  ـل نـ خاد رد  ـی  بال ـقـ نا هژ  ـ یو ياه  هعومجم  رب  منارگن ،  مه  ناریا  روشک  ینعی  بالقنا  هعومجم  رب  نآ  زا  منارگن ، 
هدنب یتسرهف  کی  ادخ . هب  مرب  یم  هانپ  مه  امـش  يارب  ادـخ ، هب  مرب  یم  هانپ  مه  مدوخ  یبلطایند ؛  متـسه ،  ایند  زا  نارگن  نم  منارگن .  مه 

شزرا اجنآ  اعد  هک  مهد  یم  لامتحا  هک  یئاج  نآ  اما  دراد  یشزرا  نم  ياعد  هک  متـسین  دقتعم  اعد ، يارب  صاخ  ياهمان  تسرهف  مراد ، 
ـی ـض ـتـیـد و بـعـ ـس ـمـا هـ ـش ـت  ـسر ـن فـهـ یا يا  ـ هل ـ ـص ـ فر ـ ـس نآ  زا  یـکـی  منک ،  یم  اـعد  هراوـمه  نـم  ار  تـسرهف  نـیا  دـشاب ، هتـشاد 
هک یماگنه  نم  دینادب  امش  منک ،  یم  اعد  بیترت  نیمه  هب  مه  رگید  ياه  دا مـثـل بـعـضـی  مـثـل جـهـ دنتسه ، مه  رگید  ياه  هعومج  مـ

ـتـی بـه قو ـا نـکـنـم ،  عد ار  تسرهف  نیا  نم  هک  درذـگن  يزور  هنابـش  دـیاش  ًاـبیرقت  ینعی  مه ؛  ررکم  هک  منک  یم  اـعد  ار  تسر  نـیا فـهـ
دینک هجوت  امش  هک  منک  یم  ضرع  امش  هب  نم  ار  اهنیا  راضح ) هیرگ   . ) لاح نآ  رد  ـم مـی شـکـنـد  بل مـن قـ ـم ،  سر ـا مـی  ها ـم شـمـ ـسا
میوگ یم  نم  تسا .  نیمه  مهاوخ  یم  ادخ  زا  هک  مه  ار  ینآ  تسا و  تیمها  زئاح  ردـقچ  هعومجم  نیا  هلءاسم  هاپـس و  هلءاسم  نم  يارب 

مه الا ن  دیدرک ، هزرابم  سفن  اب  اهامـش  دـیبوخ ، یلیخ  ـمـا  ـش نک .  ناشظفح  ار  بالقنا  ياه  ناوج  نیا  ار  بالقنا  ياه  هچب  نیا  ایادـخ 
رد ـا  ما ـد . ـسر ـا مـی  ها ـمـ ـش ـل  خاد زا  ـد  ـسر ـی کـه بـه مـن مـی  یا ـ هر ـن خـبـ یر بـهـتـ نیا ،  تسه  سوـسحم  دـینک ، یم  هزراـبم  دـیراد 

. دیهاوخب کمک  مه  ادخ  زا  هناهاگآ  هنادنمشوه ،  دیاب  دیشاب ، دیاب  تریـصب  لها  تسا ... .  هبذاجرپ  ایند  تسا ،  تخـس  ایند  لاح  عـیـن 
تسا رت  ـ نا ـ سآ یلیخ  یماظن  گنج  نادیم  رد  تماقتسا  یگداتسیا و  ربص ، دیریگب و  لئا فـکـر کـنـیـد و تـصـمـیـم  ـ ـس يور مـ دیـشیدنیب ،

ـه و نا غار خـ ـ ـس ـد  نور ـد مـی  نراد يا  هد  کی عـ الاح  هلب  بوخ  میئوگب  ام  هک  ایند  ریقح  ياه  هبذاج  اـه ، هبذاـج  لـباقم  رد  تماقتـسا  زا 
، دیتسه هاپس  ناگرزب  امـش  مسرت .  یم  نیا  زا  نم  اهزیچ ، لیبق  نیا  زا  ای  میورب  ناشلابند  ام  میدنام ،  بقع  ام  هچ و  هچ و  هچ و  یگد و  ـ نز

میتسـشن امـش  اـب  مسانـش ،  یم  کـیدزن  زا  ار  اهامـش  یـضعب  نم  مراد ،  داـمتعا  ًاـع  ـ قاو ـا مـن  ها ـمـ ـش بـه  مراد ... .  داـمتعا  اهامـش  هب  نم 
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 . ... مسانـش یم  رودارود  متـسشنن  کـیدزن  زا  رگا  مه  یـضعب  ههبج ،  نوریب  ههبج ،  يوـت  میدوـب  میدر ،  بـحـث کـ ـم ،  یدر صـحـبـت کـ
هک ار  زیزع  دوجوم  نیا  دیاب  امـش  تسا ...  هاپـس  يونعم  هناوتـشپ  جیـسب  تسا ،  مدرم  اب  امـش  طابترا  هیام  جیـسب  تسا ،  امـش  حور  جیـسب 

بزح یسایس و  ياهیزاب  یـسایس و  ياهـشک  ـمـ ـش رد کـ ـد  یا ها نـبـ ـپـ ـس دیراذگب ... . عافد  یب  ار  نیا  دیابن  امـش  تسا ،  یجیـسب  شمـسا 
هفیظو نیا  تسایس ،  هن  تسا ،  بزح  هن  نیا  جیسب  تیاده  جیسب و  هیجوت  اما  هاپس .  يارب  تسا  کلهم  مس  ًادبا ، دوشب  دراو  یسایس  يزاب 
سءار ـه  عو الا ن مـجـمـ تساهاج .  نیرتهب  هاپـس  رد  دینک  یم  تمدخ  دیراد  دـیراد و  رارق  زیزع  ناردارب  امـش  هک  ییاجنآ  تسامش ... . 
دنتسه اه  هعومجم  نیرتهب  وزج  مینک  هجوت  ار  هط  کی نـقـ ًالثم  یلیخ  میهاوخن  رگا  الاح  ای  دنتـسه  اه  هعومجم  نیرتهب  نم  رظن  ها بـه  سـپـ

دراد هاپـس  رد  زورما  هک  تس  يا ا  هعومجم  اهنآ  زا  یکی  روشک  حطـس  رد  میـشاب  هتـشاد  بوخ  یلاع و  هعومجم  ات  هس  اـم  رگا  کـشالب 
هحئار ناسنا  هک  اهرگـشل  ناهدـنامرف  زیزع ، ناردارب  نیا  دنتـسه  یناسک  نامه  دـنک  یم  هاـگن  ناـسنا  یتقو  ًاـعقاو  دـنک ... . یم  تموکح 

اه ـنـ یا زا  نا  ـ ـس ـ نا ار  تدا  ـهـ ـش عـطـر  مامـشتسا مـی کـنـد ، اهنیا  زا  ار  مالـسا  ردـص  هحئار  ار ، تشهب  هحئار  ار ، افـص  هحئار  ار ، تیونعم 
اب ماکحتـسا  اب  دیتسه  اج  ره  دینادب  ردق  ار  هاپـس  دیرادب ، ساپ  ار  هاپـس  دینادب ، ردق  ار  اه  هعومجم  نیا  دنبوخ  یلیخ  دـنک ، یم  مامـشتسا 

راــک لوغـــشم  ـتـیـد  ـــس ـ یا بـ ـا نـکـنـیـد ، هر ار  ـت  یلو ـؤ  ـــس ـن مـ یا ـد  یراد ناو  تـا تـ ـد ، یراد نا  ـنـکـه تـا جـ یا میمـــصت بـر  اــب  تردــق 
هاپس میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  خیرات 26/6/76  رد  هاپـس  ناهدنامرف  عمج  رد  تیالو  يامظع  ماقم  تانایب  هدیزگ  همیمض 3 :  ( 259 .) دیشاب

هناعـضاوتم ام  دوخ  دنت و  ها گـفـ ـپـ ـس عجار بـه  راوگرزب  ماما  هک  یبلاطم  همه  نیا  زا  دعب  مهاوخ  یمن  نم  تسا .  يدنمـشزرا  رایـسب  داهن 
يونعم و نءاش  ياراد  هاپـس  تسا .  تی  ـمـ ها زئا  یل حـ ها خـیـ ـپـ ـس ـیـد کـه  ناد اّما بـ مییوگب .  بلطم  هاپـس  هب  عجار  زاـب  میا ؛  هدرک  ضرع 

حّلـسم يورین  هاپ  ـ ـس دراد . قح  مه  بالقنا  ندرگ  هب  تسا و  بالقنا  ناماد  هدش  تیبرت  تسا ،  بالقنا  دـنزرف  و  دـَلَو ))  . )) تسا یبالقنا 
هار اد ، هار خـ يّداـم .  ییاـیند و  ياـه  هزیگنا  هب )   ) نداد هار  نودـب  فـیلکت و  ساـسحا  هب  تفرعم ،  هب  تیوـنعم ،  هب  یکتم  نکیل  تسا ، 

تیبثت هار  نیا  هک  نیا  يارب  هتبلا  تسادخ .  هار  نیا ،  تسا .  هبّیط  سوفن  بوخ  شرورپ  هار  یگدنز و  شیاسآ  هار  تمارک و  هار  تّز و  عـ
هلمج زا  یهاپس ،  ناروالد  نارادرس و  امش  دننک . لیمحت  ناشدوخ  هب  ار  اه  یتخس  يرادقم  یتسیاب  مدرم  زا  یهورگ  قح و  نادرم  دوشب ،

شزرا اب  یلیخ  سدقم  داه  ـن نـ یا حـفـظ  دیتسیاب . تردق  اب  دینک و  لمحت  ار  هار  نیا  قاشم  ناتدوخرب  يرادقم  دیاب  هک  دیتسه  هورگ  نآ 
اوقت و اب  تبقارم و  اب  دـیا  هتفرگ  رارق  نآ  رد  هک  یمیقتـسم  طارـص  نیا  رد  ناتدوخ  امـش  کیاکی  هک  تسا  نیا  هب  مه  نآ  ظـفح  تسا و 
ـ  ـت سا مال  ـ سا رکـشل  نامز و  ماما  رگـشل  هیلع )  یلاعت  هّللا  ناوضر   ) ماما ریبعت  هب  کـه  سد ـ  ها مـقـ ـپـ ـس ـن  یا رد  دینک . ظفح  يراکزیهرپ 

ياوقت یعمج ،  لـمع  رد  اوقت  يدرف ،  لـمع  رد  اوـقت  دـینک ، هدـنز  ار  او  تـقـ ها عـظـیـم ،  ـتـگـ ـسد ـن  یا يا  ـ یاوز ما  رد تـمـ سـعـی کـنـیـد 
، اهناسنا اب  هطبار  رد  ادخ ، اب  هطبار  رد  دوخ ، يدرف  لمع  رد  اوقت  تسه ـ  شیاج  هک  ییاج  نآ  یسایس ـ  ياوقت  ینامزاس ،  ياوقت  يراک ، 
زا یمال  ـ ـسا يرو  ماظن جـمـهـ بالقنا و  همانرب  ناونع  هب  هک  ار  هچنآ  هم  ـد هـ ـش ـن  یا ـر  گا را ، ـطـه بـه کـ بار رد  لا ،  ـ ملا تیب  اـب  هطبار  رد 

يروک هب  میا ،  هتفریذـپ  ار  نآ  ناریا  تلم  همه  تسا و  هدرک  میـسرت  راوگرزب  ماما  هک  هچنآ  زا  زین  تسا و  هدـش  هداد  تیبرت  الاح  اـت  لّوا 
تانایب هدیزگ  همیمض 4 :  ( 260 .) دـش دـهاوخ  ماجنا  ًانیع  اه  همانرب  نامه  تفر و  دـهاوخن  ولج  بقع و  نزوس  رـس  کی  نمـشد ،  مشچ 

ها زور سـپـ ـ ما یلئا کـه  زا مـسـ میحرلا یـکـی  نمحرلا  هللا  مسب   76  / 12 خیرات 14 /  رد  هاپس  ناهدنامرف  عمج  رد  اوق  لک  مظعم  یهدنامرف 
یم گنج  هحلـسا .  تسد  کی  متـسر و  کی  هک  منک  ضرع  دیدوب ، ناتدوخ  امـش  زور  کی  تسامـش .  دالوا  هلءاسم  دراد ، ناراد  ـ ـسا پـ

وت دندز و  یم  َرپَرپ  دندنک و  یم  نا  ـمـا جـ ـش ردا  رد و مـ پـ ـد . یدو ـمـا بـ ـش دو  خـ ـد ، یدو ره چـه بـ دیدرک و  یم  هچ  دیدمآ و  یم  دیتفر ،
ینادنزرف دیدش ، لهءاتم  ـا هـمـه  ها الا شـمـ حـ يرو نـیـسـت ،  ـنـجـ یا الا قـضـیـه  ّـا حـ ما ـد ... یور ـد کـه جـنـگ نـ ندز نا مـی  ـ شدو رس خـ

، دینک لمع  دینک و  رکف  نادنزرف  ـیـنـه  مز رد  ـت  ـسرد ـیـد  ناو هچنانچ نـتـ رگا  دنناوج ، ناوجون و  شاوی  شاوی  امـش  نادنزرف  دـیدرکادیپ ،
تیمها دیسرب ، ناتنارـسمه  ناتنادنزرف و  تریـصب  هب  منک  یم  ضرع  ام  ـ ـش بـه  دش ... . دهاوخ  تسرد  امـش  يارب  یلکـشم  هدرکان  يادخ 

شرا ـفـ ـس نا  ـتـ ـسود هب  اـهراب  نم  دـنامن . یقاـب  هّچب  نز و  يارب  یتصرف  یتـقو و  هک  دـینکن  قرغ  را  رد کـ نا  ـچـنـ نآ ار  ناـتدوخ  دـیهدب .
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ـی کـه یا ـیـت و صـفـ نارو ـهـا بـه کـمـک نـ ناو ـیـد جـ ناد دیراذگب و بـ تقو  ناتنادنزرف  يارب  منک ،  یم  شرافس  امـش  هب  مه  زاب  مدر ،  کـ
دیشاب هتشاد  یقطنم  لوبق و  ـل  با فر قـ ـه حـ مل ود کـ ـسـتـی  یا شـمـا فـقـط بـ لو مـی کـنـنـد . ار قـبـ ـمـا  ـش فر  حـ ـت ،  ـس نا هـ ـ ـشلد رد 
هرابرد ماما ،  هرابرد  بال ،  ـقـ نا هرا  ـ برد ـن ،  ید هرا  ـ برد ـت ؛  ـسا ـمـا مـهـم  ـش يارب  هک  يا  هلءاسم  ره  دروم  رد  دـینزب ، ناـتیاه  هچب  هب  هک 
یقطن لو و مـ ـل قـبـ با فر قـ ـه حـ مل ود کـ ـد  یا بـ دو . حر مـی شـ دراد مـطـ زور و نـو بـه نـو  زور بـه  یلئا کـه  هرابرد مـسـ هتـشذگ ،  میژر 

دینک و ظفح  ار  ناتدوخ  لها  ار و  نا  ـتـ ناد ـ نزر ار و فـ نا  ـ تدو خـ ةراجِْحلاَو )  ُساّنلا  اَهُدُوقَو  ًاران  ْمُکیلْهَا  َو  ْمُکَـسُْفنَا  اُوق   ) هک دیـشاب  هتـشاد 
 / 18 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 220 تشون : یپ  دیروایب . دوجو  هب  اهنآ  يارب  ناتدوخ و  يارب  ار  تریصب  مهم  رایـسب  هلءاسم )   ) نیا

ناهدنامرف اب  رادید   - 224  . 81 ص 82 ـ  نامه ،   - 223 ص 51 .  مایپ ،   - 222 ص 296 .  ج 3 ،  تیالو ،  ثیدـح   - 221  . 73  / 10
 - 227 ص 26 .  هرامش 56 ،  لیلحت ،  اهدادیور و   - 226 رهم 1368 .   6 تلاسر ،  همانزور   - 225 تشهبیدرا 70 .  هاپس ،  ینیمز  يورین 

رهم 1368  1 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 229 ص 4 .  هرامش 58 ،  لیلحت ،  اهدادیور و   - 228 رویرهش 1368 .   26 ناهیک ،  همانزور 
 / 19 نامه ،   - 233  . 70  / 7  / 25 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 232  . 69  / 11  / 30 نامه ،   - 231 نابآ 1368 .   30 نامه ،   - 230 . 
 - 237  . 73  / 2  / 6 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 236  . 73  / 2  / 6 یمالسا ،  يروهمج   - 235  . 74  / 3  / 27 نامه ،   - 234  . 71  / 7

73  / 2  / 6 نامه ،   - 239 نابآ 1370 .   5 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 238 تشهبیدرا 70 .  هاپس ،  ینیمز  يورین  ناهدنامرف  اب  رادید 
72  / 6  / 29 سدقم ،  عافد  هتفه  يرازگرب  نالو  ؤسم  عمج  رد  ینارنخس   - 241  . 12 ص 13 ـ  هرامش 48 ،  لیلحت ،  اهدادیور و   - 240 . 
 . ص 46 قالخا ،  سرد   - 244 نابآ 1368 .   30 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 243  . 72  / 7  / 8 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 242 . 

6  / 14 نیسح 7 ،  ماما  هاگشناد  هب  باطخ  يربهر  مظعم  ماقم  هموقرم   - 246  . 74  / 8  / 17 نیسح 7 ،  ماما  هاگشناد  رد  ینارنخس   - 245
هاگشناد رد  يربهر  مظعم  ماقم  ینارنخس   - 248  . 74  / 8  / 17 نیسح 7 ،  ماما  هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ینارنخـس   - 247  . 75 / 

نیسح ماما  هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ینارنخس   - 252 نامه .   - 251 نامه .   - 250 نامه .   - 249  . 74  / 8  / 17 نیسح 7 ،  ماما 
8  / 17 نیسح 7 ،  ماما  هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ینارنخس   - 256 نامه .   - 255 نامه .   - 254 نامه .   - 253  . 74  / 8  / 17  ، 7
76  / 6  / 27 یمالسا ،  يروهمج  همانزور   - 260 يربهر .  مظعم  ماقم  هدشن  رشتنم  ینارنخس   - 259 نامه .   - 258 نامه .   - 257  . 74 / 

خ  / هاپس رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  یمالسا  تاقیقحت  زکرم  يربهر ، مظعم  ماقم  هاگدید  زا  هاپس  عبنم : . 

( یلاعلا هلظدم  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  بزحت 

ثحب دروم  ررکم  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نآ  ترورـض  مدع  ای  ترورـض و  بزحت و  عوضوم  یموصعم  نیـسح  دیـس  : هدنـسیون
رایـسب جیاتن  زا  یکی  نکل  دنکیم ، لوفا  زین  یهاگ  هتفرگ و  جوا  یهاگ  ثحب  نیا  هچرگا  تسا . هتفرگ  رارق  یبهذـم  یـسایس و  تانایرج 
يرکف هنیمز  داجیا  هعماج ؛ هصرع  رد  هلوقم  نیا  يدـمآراکان  ياعدا  ناریا و  رد  بزحت  اب  تیدـض  تفلاخم و  مـالعا  كراـبم  دـنمدوس و 

اهینارنخـس و تـالاقم ، حرط  ببـس  اـهتفلاخم  نـیمه  تـسا . يرورــض  رما  نـیا  هـب  ددـجم  نـتخادرپ  يارب  هعماـج  حطــس  رد  بساـنم 
دــنلب و تارظن  ناـیم  نـیا  رد  تـسا . هدــیدرگ  هعماـج  رد  نآ  تـبثم  تارثا  بزحت و  زا  تیاـمح  رد  ياهدــنزاس  بوـخ و  تارظنراـهظا 

هلمظعم تارظن  یـسررب  هب  رثا  نیا  هب  هجوت  اب  هتـشون  نیا  رد  هک  تسا  دوجوم  ینارنخـس  ود  بلاق  رد  يربهر  مظعم  ماقم  زا  ياهبناـجهمه 
: بزحت بزح و  فیرعت  بزحت . نیفلاخم  يارب  دـشاب  يرکذـت  دریگ و  رارق  ثحب  نیا  هب  نادـنمهقالع  همه  هدافتـسا  دروم  اـت  میزادرپیم 
رد تـکرح ، رد  گـنهامه  مـظنم و  لکـشتم و  هورگ  کـی  زا  تـسا  تراـبع  بزح  دـنیامرفیم : بزح  فـیرعت  رد  يربـهر  مـظعم  ماـقم 

يرگید ياج  رد   1. دـحاو رکیپ  کی  ینعی  لثم  رد  بزح  مزیناگرا ، کی  ینعی  بزح  بزح ، يانعم  نیا  تینهذ ، لمع و  رد  يریگتهج ،
رد بزح  درکراک  ای  ریثات و  تیـصوصخ و  هب  رگید  ياج  رد  ناشیا   2 ناسنا هدع  کی  یگتفاینامزاس  لکـشت و  ینعی  بزحت  دنیامرفیم :

ار رنه  راهچ  نیا  تیـصاخ و  راهچ  نیا  هک ) تسا   ) یـسایس لکـشت  کـی  ناـمزاس و  کـی  بزح  دـنیوگیم : دـنیامنیم و  هراـشا  هعماـج 
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هوقلاب و ياهورین  دناوتیم  ایناث  دهدب . تهج  اهنآ  همه  هب  دنک و  جیـسب  تهج  کی  رد  ار  اهورین  دـناوتیم  الوا  یـسایس  نامزاس  دراد .....
دناوتیم هرخالاب  اعبار و   > دنک هدنباتـش  ار  یئطب  دنک و  ياهورین  دناوتیم  اثلاث  دـنک . لاعف  دـنک و  هدـنز  دـنک ، لعفلاب  ار  هتفخ  ياهورین 

یهدنامرف و کی  اب  یـسایس  لکـشت  کی  نآ  زا  تیـصاخ  راهچ  نیا  دـنک . نوصم  ظفح و  ندـشفرحنم  ندادریـسم و  رییغت  زا  ار  اهورین 
ترورـض هب  خـساپ  رد  ناشیا  هعماج : رد  بزح  فیاظو  بزحت و  ترورـض   3. نیا ینعی  بزح  تسا و  یعمج  تیادـه  يربـهر و  زکرمت 

، مهدب خساپ  لاوس  نیا  هب  هک  دیهدب  قح  نم  هب  مه  امـش  دینکب ، ار  لاوس  نیا  هک  مهدیم  قح  امـش  هب  هدـنب  دـنیامرفیم : بزح  لیکـشت 
زا لبق  ات  ام  گرزب  هصیقن  دهدب . ماجنا  ار  شراک  دناوتب  درادن  ناکما  یسایس  یهدنامزاس  لکشت و  نودب  لاعف  يورین  زا  هوبنا  هدوت  کی 

نیا داجیا  هب  ار  ام  هک  یترورض  هصالخ  روطهب  هک : دنیامنیم  ناونع  بزح  لیکـشت  ترورـض  رد  يرگید  ياج  رد   4. دوب نیمه  يزوریپ 
دـنک و ياهورین  هب  ندادباتـش  نآ و  ندادتهج  اهورین و  یهدـنامزاس  هب  دـیدش  زاین  ساـسحا  دـناوخارف ، یـسایس  لکـشت  نیا  بزح و 

هدهعهب هک  ییاهتیلووسم  هب  هراشا  اب  يربهر  مظعم  ماقم   5. دوب اهفارحنا  زا  يریگولج  هتفخ و  ياهورین  ندیناشک  هنحـص  هب  راکمک و 
: لوا دراد ، شود  رب  ار  تیلووـسم  هـس  بزح  دــنیامرفیم : دناهتــسناد و  يرورــض  بــالقنا  موادــت  يارب  ار  بزح  دوـجو  تـسا ، بزح 

نیا نایم  یگنهامه  موس  هفیظو ، ندرکنیعم  صخـشم و  ندادتهج ، مود  هوقلاب . ياهورین  ندرکلعفلاب  دـنک و  ياـهورین  هب  ندادباـتش 
بزح هن   ) بزح شقن  هک  دـینیبب  بزح  زا  تشادرب  نیا  اب  امـش  الاح  دراد . هدـهعرب  بزح  کی  ار  راک  هس  نیا  زاسیگدـنز ، تیلاعف  همه 

ياهدنزاس لاعف و  یگنهامه  نینچ  کی  نودب  بالقنا  کی  ایآ  تسیچ ؟ بالقنا  موادت  نیمضت  رد  نداد و  موادت  رد  یمالسا ) يروهمج 
دیکات نآ  دنلب  ياهنامرآ  بالقنا و  موادت  يارب  بازحا  لیکشت  بزحت و  ترورـض  هب  تانایب  نیا  رد  ؟6  دنک ادیپ  موادت  دناوتیم  الوصا 

بزح ناریا  رد  دندوب  دقتعم  دندوب و  فلاخم  بزحت  اب  هک  یناسک  هب  خـساپ  رد  ياهنماخ  اتیآ ... ترـضح  بزحت  نیفلاخم  تسا . هدـش 
ادـج ار  هدـع  کی  ارچ  هچ ؟ ینعی  يزاب  بزح  هک  دوب  داـیز  فرح  دـنیامرفیم : تسین ، لوبق  دروم  یبزح  چـیه  هکنیا  اـی  دـتفایمن و  اـج 

حیرـشت میاهتـسشن و  شیپ  اهتدم  زا  ام  دنداد . تدم  نیا  رد  اهیـضعب  هک  ییاهراعـش  تسین ! لوبق  دروم  یبزح  چیه  مدرم ؟ زا  دینکیم 
بزح هک  دییوگیم  امـش  تسا . بزحت  مه  تدحو  نماض  درادن . یتافانم  بزحت  اب  اهورین  تدـحو  تدـحو ، هک  میدرک  نشور  میدرک ،

هب ار  تدحو  دنناوتیم  رتهب  نانکفاهقرفت  دیاین ، دوجوهب  تالیکشت  رگا  دروخن ! مه  هب  تدحو  ات  دیاین  دوجوهب  تالیکشت  دوشن ، تسرد 
خساپ رد  اتیاهن  7 و  بزح جراخ  ياهورین  هچ  بزح و  لخاد  ياهورین  هچ  دنک ، ظفح  ار  اهورین  همه  تدـحو  دـناوتیم  هچنآ  دـننزب . مه 

بازحا دادعت   8. تسا مزال  لکشت  کی  زاب  مه  تدحو  ظفح  يارب  سپ  دنیامرفیم : دننادیم ، هعماج  تدحو  لخم  ار  بزحت  هک  یناسک 
رب تیلاعف  هصرع  ندرکگنت  عناوم و  داجیا  اب  دنهدیم و  رـس  ار  بزحت  اب  تفلاخم  يادن  نونکامه  هک  ياهدـع  تسا  نکمم  اهلکـشت  و 
رد افرـص  ار  هلمظعم  تانایب  نیا  دـنیامنیم ، تفاخم  ماما  یمالـسا و  بالقنا  طخ  رد  بازحا  تیلاعف  راک و  همادا  اـی  لیکـشت و  اـب  بازحا 

ثحب رد  هک  هنوگنامه  تسا ، بزحت  لـصا  هب  طوبرم  ماـع و  ناـشیا  تاـشیامرف  هک  یتروص  رد  دـننادب ، یمالـسا  يروهمج  بزح  دروم 
. مینک ظفح  ار  تدحو  میناوتیم  رتهب  میشاب ، هتـشاد  لاعف  نموم  بزح  کی  ام  رگا  دنیوگیم : تحارـص  هب  تدحو  بزحت و  داضت  مدع 

ناشیا  9. دنـشاب جراخ  ولو  دنیاین ، ام  بزح  رد  ولو  هن ، ام ، بزح  رد  دنیایب  همه  هکنیا  هن  مینک . ظفح  ار  اهورین  یگچراپکی  میناوتیم  رتهب 
نـالف دـنکن . مادـقا  هورگ  نـالف  میتفگیمن  میدرکیم ، مادـقا  اـم  هک  يزور  نآ  دـنیامرفیم : یمالـسا  يروهمج  بزح  لیکـشت  دروم  رد 

مادـکره اهنیا  میتفگیم  ام  سکعلاب  دـننکن ، ناـمزاس  دـیدجت  یمیدـق  بزح  نـالف  ياـیاقب  دوشن . راـک  هب  تسد  نمجنا  نـالف  نوناـک و 
هک یطخ  نامه  يور  رب  تسرد  یسایس  يرکف و  طخ  اب  تسرد ، يژولوئدیا  یهورگ  ای  یسک  رگا  دننک . مادقا  دنراد ، هزیگنا  یگدامآ و 

اهنآ هب  دـندزیم ، مـهم  نـیا  هـب  تـسد  تـسا -  رتزیزع  رتـمهم و  يزیچ  ره  زا  زورما  اـم  يارب  نـیا  هـک  دوریم -  طـخ  نآ  يور  اـم  ماـما 
همه هب  نم  لوق  زا  ار  بلطم  نیا  هک  دنراد  دیکات  لیذ  بلطم  نایب  نمـض  ددعتم  بازحا  لیکـشت  دروم  رد  رگید  ياج  رد   10. میتسویپیم

ماغدا لح و  ام  بزح  رد  دنیایب  دیاب  بازحا  مامت  اهنمجنا و  مامت  اهنوناک و  مامت  مییوگب  هک  میرادن  ار  یهاوخدوخ  نیا  ام  هک : دییوگب 
هک دـهد  حـیجرت  دـشاب و  هتـشاد  هقیلـس  فالتخا  ام  اب  لئاسم  زا  ياهراپ  رد  لوصا  رد  كارتشا  دوجو  اب  یهورگ  اـی  یـسک  رگا  دـنوشب ...
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هب ام  هک  مییوگیمن  ددنویپب و  ام  هب  دـیایب  امتح  هک  مییوگیمن  وا  هب  ام  درادـب ، هاگن  ادـج  ار  شنامزاس  شاهیداحتا ، شنمجنا ، شنوناک ،
يروهمج بزح  ياضعا  يالاب  هفیظو  راک و  تیـساسح  هب  هک  يرگید  ياج  رد  ناـشیا   11. درک میهاوخن  يراکمه  امـش  اب  کمک و  امش 

نیا موادت  رادهفیظو  امـش  نم و  هک : دندومرف  هراشا  نآ  نارادـفرط  زا  یـشخب  يارب  بالقنا  راصحنا  مدـع  هب  دـنیامنیم ، دـیکات  یمالـسا 
اما ارچ  دننکیمن ، يراکادف  نارگید  هکنیا  هن  دـیآیمن ، ناشـشوخ  بالقنا  زا  نارگید  هکنیا  هن  دنتـسین ، نارگید  هکنیا  هن  میتسه ، بالقنا 
رد بالقنا  مظعم  ربهر  ماما : طخ  یمالـسا و  بالقنا  ياهنامرآ  هب  بازحا  يدنبیاپ   12. مینک ساسحا  یتسیاب  ار  نامدوخ  هژیو  هفیظو  اـم 

، دنراد هزیگنا  یگدامآ و  مادکره  اهنیا  میتفگیم  ام  دنیوگیم : دندرک و  هراشا  ماما  ترضح  دنلب  ياهنامرآ  هب  يدنبیاپ  هب  بزحت  ثحب 
طخ نآ  يور  ام  ماما  هک  یطخ  نامه  يور  رب  تسرد  یـسایس  يرکف و  طخ  اب  تسرد ، يژولوئدـیا  یهورگ  ای  یـسک  رگا  دـننک . مادـقا 

: اهيزابیچوه اـهيزاسوج و  هب  بازحا  ندشمرگرـس  مدـع   13. تـسا رتزیزع  رتــمهم و  يزیچ  ره  زا  زورما  اــم  يارب  نـیا  هـک  دوریم ،
مظعم ماقم  دراد . همادا  زین  نونکامه  زاغآ و  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ودـب  زا  هنیمز  نیا  رد  ناوارف  ياـهيزاسوج  بزحت و  اـب  تفلاـخم 
خـساپ اهيزابیچوه  هب  هک  لوا  زا  میتشادیمن ، تسود  ام  دـندرک و  داـیز  ياـهيزابیچوه  هتبلا  دـناهدومرف : نینچ  هنیمز  نیا  رد  يربهر 
بزحت هب  عجار  زیچ  کی  ياهشوگ  ره  زا  یسک  ره  هک  میتسنادیمن  بزح  هدننکهرادا  هدنهدلیکشت و  رـصانع  نأش  بزح و  نأش  میهدب .

. میسرن نامدوخ  یلصا  راک  هب  ام  ات  دینک  لوغـشم  دینک ، مرگرـس  ار  ام  دیهاوخیم  میهدب .... باوج  مینک و  دنلب  ار  نامرـس  اروف  ام  تفگ 
نامباصعا رب  هک  یتقو  نآ  تسا . هابتشا  نآ  اما  میهدب ، امـش  هب  یباوج  کی  مینکب  یهابتـشا  میوش ، یتاساسحا  یتقو  کی  تسا  نکمم  ام 

نایب نیا   14 .. مییوگن امـش  ياههوای  هب  خـساپ  هک  تسا  نیا  ام  فیلکت  میهدـب ، ماجنا  ار  نامهفیظو  میهاوخب  هک  یتقو  نآ  میـشاب ، طلـسم 
هک هاگنآ  بزحت  نیفلاخم  خـساپ  رد  نکل  تسا ، بالقنا  سدـقم  ياـهنامرآ  ظـفح  يارب  حیحـص  لکـشت  ترورـض  تیمها و  زا  ناـشن 
درف نآ  هدــنیوگ  دــنچره  داد ، خــساپ  دــیابیم  موـمع  ناـهذا  ندــشنشور  يارب  دــشاب ، ماـهتا  اـب  هارمه  ررکم و  تروـصهب  تــالمح 

یلاوس مدرم  نهذ  حیـضوت  يارب  یتقو  کی  هتبلا  دـنیامرفیم : يربهر  مظعم  ماـقم  دـشاب ، هناـگیب  هب  هتـسباو  ياهشیریب و  هیوهلالوهجم و 
هدرک لوبق  وا  دوخ  هک  دوشیم  یقلت  الامتحا  دادن ، باوج  وا  دش  هجوتم  یسک  هب  ماهتا  هرقف  اههد  هک  یتقو  میهدب . دیاب  یباوج  دوشیم ،

شـالت و اـب  ترـضح  نآ  ياـهنامرآ  ظـفح  يارب  هیلع ) هللا  تمحر  ) ماـما هشیدـنا  هار و  وریپ  ياهلکـشت  بازحا و  تـسا  دـیما   15. تسا
داجیا نانآ و  هب  ندادفیلکت  تهج و  لعفلاب و  ياهورین  هب  ندادتعرـس  باتـش و  اب  اـت  دـنرادرب  مدـق  مهم  ریـسم  نیا  رد  مزـال  شـشوک 

: عــبنم دـــنیامن . يرادـــساپ  بـــالقنا  سدـــقم  فادـــها  لـــحار و  ماـــما  ياـــهنامرآ  زا  هدـــنزاس  ياـــهتیلاعف  نــیا  یگنهاـــمه 
www.baznevis.com

داحتا مان  هب  ییوراد 

میظع تکرح  هجیتن  مالـسا ، یلوصا  رئاعـش  زا  یکی  ناونع  هب  یمالـسا  تدحو  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  هشیدنا  رد  یمالـسا  تدحو 
دناوت یم  رما ، نیا  ققحت  تروص  رد  هک  تسا  ینید  ياهشزرا  تشادساپ  رگیدکی و  هب  لباقتم  مارتحا  ییارگمه و  ياتسار  رد  ناناملـسم 

اب ات  دنتسه  ناناملـسم  هتـسویپ  مه  هب  فوفـص  رد  لزلزت  دصرتم  دیدرت ، یب  هک  دشاب  قافن  رفک و  ههبج  ياهـشالت  یمامت  رب  ینالطب  طخ 
ربهر يا ، هنماخ  اۀیآ ... ترـضح  دنناشوپ . لمع  هماج  دوخ  نیگنن  فادها  هب  یمالـسا ، تما  نیب  ییادـج  هقرفت و  تسایـس  زا  يریگ  هرهب 

رابنارگ تانایب  زا  یفلتخم  ياـهزارف  رد  مالـسا ، ناـهج  رد  هثدـحم  لـیاسم  عیاـقو و  زا  دوخ  يـالاب  كرد  اـب  زین  یمالـسا  بـالقنا  هنازرف 
. دـنا هدرک  دزـشوگ  ناملـسم  ياهتلم  یمالـسا و  تما  هب  ار  تدـحو  داجیا  داحتا و  تیمها  هتـشاد و  یفاو  رظن  تقد  هلأسم  نیا  هب  شیوخ 
هب ار  یمالـسا  تما  قیمع  تکرح  دـهاوخب  رگا  مالـسا  يایند  دزادرپ *** . یم  ناـشیا  تاـنایب  زا  يا  هشوگ  هب  تسامـش ، يور  ارف  هچنآ 
مه ناـج  هب  یمالـسا . ماجـسنا  یمالـسا ، داـحتا  تسا ؛ داـحتا » ، » تاـمازلا نیا  نیلوا  هک  دـنک ، لوبق  دـیاب  ار  یتاـمازلا  دربب ، شیپ  یتسرد 

کی نک ،» تموـکح  زادـنیب و  هقرفت  « ؛ تسا هدـش  هتخانـش  مه  میدـق  زا  هک  تسا  رابکتـسا  یلوا  ياـه  هـشقن  زا  یکی  ناردارب ، نتخادـنا 
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لامعا دناوت  یم  ام  نمشد  ار  تسایـس  نیمه  هنافـسأتم  ًاضعب  لاح ، نیع  رد  میناد . یم  مه  همه  میا ، هتفگ  مه  همه  تسا ؛ یمیدق  تسایس 
عفانم نداد  حـیجرت  رطاخ  هب  اهینیب ، هتوک  رطاخ  هب  طلغ ، ياهلیلحت  رطاخ  هب  یناـسفن ، ياوها  زا  تیعبت  رطاـخ  هب  میـشاب ؛ لـفاغ  اـم  دـنک و 

؛ تسا ینیطسلف  ینیطسلف و  نیب  گنج  داجیا  رابکتـسا  تسایـس  دینک ، هاگن  امـش  زورما  تدمدنلب . عفانم  رب  تدم  هاتوک  عفانم  ای  یـصخش 
نیا تسانشآ . ياهتسایس  نیا ، تسا . یبرع  ریغ  یبرع و  هعماج  نیب  تسا ؛ ینس  ناملـسم  هعیـش و  ناملـسم  نیب  تسا ؛ یقارع  یقارع و  نیب 

، هجو کی  رد  یمالـسا  ماجـسنا  میناد ... یم  ترورـض  کی  یمالـسا  تما  نیب  ار  تدحو  دوخ ، مهـس  هب  ام  دننک . جالع  همه  دیاب  لوا  ار 
ياهتلم مه  یمالـسا ، ياهتلود  مه  دـننک ؛ کمک  رگیدـکی  هب  دـیاب  دنـشاب ؛ مجـسنم  مه  اـب  دـیاب  تسا ؛ مالـسا  ياـیند  همه  هب  رظاـن  دوخ 

هتـشاد شقن  مهـس و  دـنناوت  یم  گرزب ، تدـحو  نیا  داجیا  يارب  یمالـسا  ياهتلم  تیفرظ  زا  هدافتـسا  رد  یمالـسا  ياهتلود  و  یمالـسا .
مه هرابرد  میرادـن ؛ ربخ  مه  لاح  زا  تساه ؛ یعالطا  یب  اهیمهف و  جـک  ًاضعب  اهنآ  هدـمع  دوش . یم  داحتا  زا  عنام  ییاهزیچ  دنـشاب *** .

نالف هعیـش ؛ هرابرد  ینـس  ینـس ، هرابرد  هعیـش  میوش ؛ یم  هابتـشا  راچد  رگیدـکی  تارکفت  هرابرد  مه ، دـیاقع  هرابرد  مینک ؛ یم  تامهوت 
. دـننز یم  نماد  اهمهافتءوس  نیا  رب  تدـشب  مه  نانمـشد  هک  اهمهافت ، ءوس  شا ؛ هیاـسمه  هراـبرد  رگید ، تلم  نآ  هراـبرد  ناملـسم  تلم 
زا نمشد  دنریگ و  یم  رارق  نمشد  يزاب  نیا  هچیزاب  نمـشد ، یلک  هشقن  ندیدن  لیلحت ، ءوس  مهف ، ءوس  نیمه  رثا  رب  هنافـسأتم  مه  يدارفا 

املع و دنوشب . دحتم  مه  اب  دـیاب  تسا ؛ داحتا »  » يوراد مالـسا ، يایند  زورما  يارب  یلـصا  يوراد  یلـصا ، جالع  دـنک ... یم  هدافتـسا  اهنآ 
ای نیا ، هب  هتسباو  بصعتم  مهف  جک  مدآ  نالف  ات  دننک  هیهت  يروشنم  دننک ؛ میظنت  ار  یمالسا  تدحو  روشنم  دننیشنب و  مالسا  نارکفنشور 

وزج روشنم  هیهت  دنک . ریفکت  دـنک ؛ مالـسا  زا  جورخ  هب  مهتم  ار  ناناملـسم  زا  يریثک  تعامج  هنادازآ  دـناوتن  یمالـسا ، هقرف  نآ  ای  نالف ،
، دعب ياهلـسن  دینکن ، ار  راک  نیا  امـش  رگا  دنک . یم  هبلاطم  یمالـسا  ياملع  یمالـسا و  نارکفنـشور  زا  زورما  خیرات ، هک  تسا  ییاهراک 

فالتخا داجیا  یمالـسا و  تیوه  ندرک  دوبان  يارب  ار  اهنآ  شالت  دینیب  یم   ! ار نانمـشد  ینمـشد  دینیب  یم  درک . دنهاوخ  هذخاؤم  ار  امش 
داحتا رگیدمه  اب  مه  بهذم  کی  دارفا  تسا  نکمم  عورف  رد  دیهدب . حیجرت  عورف  رب  ار  لوصا  دـینک ؛ جالع  دینیـشنب   ! یمالـسا تما  نیب 
هئطوت بظاوم  دنوش . عمتجم  همه  تاکرتشم -  روحم  روحم -  نیا  درگ  دراد ؛ دوجو  یگرزب  تاکرتشم  درادن . یعنام  دنشاب ؛ هتشادن  رظن 

هب تبـسن  ار  اهلد  دـنناشکن ؛ مدرم  هب  اما  دـننکب ، ار  یبهذـم  ياهثحب  ناشدوخ  نیب  صاوخ ، دنـشاب . نمـشد  يزاب  بظاوم  دنـشاب ؛ نمـشد 
رد یمالـسا  ياههورگ  نیب  هچ  یمالـسا ، ياهتلم  نیب  هچ  یمالـسا ، ياه  هقرف  نیب  هچ  دننکن ؛ دایز  ار  اهینمـشد  دـننکن ؛ نیکرچ  رگیدـکی 

هعیش و اهنآ  يارب  میمهفب . دیاب  همه  ار  نیا  دننزب ؛ ار  مالسا  دنهاوخ  یم  تسا . مالـسا » ، » تسا مهم  رابکتـسا  يارب  هچنآ  تلم *** . کی 
زورما دننک ... یم  رطخ  ساسحا  وا  زا  اهنآ  دشاب ، رتشیب  مالسا  هب  شکسمت  هک  یتیـصخش  ره  یتیعمج ، ره  یتلم ، ره  دنک . یمن  قرف  ینس 

ینعی دوخ ، يونعم  تردـق  یملع و  تفرـشیپ  يارب  دـنک ؛ شالت  دوخ  لالقتـسا  يارب  دـنک ؛ شالت  دوخ  تزع  يارب  دـیاب  یمالـسا  ياـیند 
یهلا زجنم  هدعو  تسا ؛ یهلا  هدعو  نیا  هزجنم .» كدابعل  کتادع  و  . » دنک شالت  ادخ  کمک  هب  نیقی  ادخ و  هب  لکوت  نید و  هب  کسمت 
نتفرگ تسد  گنفت  طقف  لمع ، نیا  دـنوشب . لمع  كرحت و  نادـیم  دراو  هدـعو ، نیا  هب  دامتعا  اـب  هرـصنی .» نم  نرـصنیل ا ... و   » هک تسا 

ادخ و يارب  همه  تسا ؛ یسایس  لمع  تسا ، یعامتجا  لمع  تسا ، یملع  لمع  تسا ، ینالقع  لمع  تسا ، يرکف  لمع  لمع ، نیا  تسین ؛
نارکیب يایرد  هب  لصتم  رگا  یمالسا  ياهتلود  یمالـسا . ياهتلود  مه  دنوش ، یم  عفتنم  اهتلم  مه  نیا ، زا  مالـسا . يایند  داحتا  هار  رد  همه 

یمن تردـق  اهنآ  يارب  نیا ، ییاکیرمآ . رادمتـسایس  نالف  اکیرمآ و  ریفـس  هب  دنـشاب  یکتم  ات  دـش ، دـنهاوخ  رتیوق  دنـشاب ، یمالـسا  تما 
، دنوش کیدزن  مه  هب  دنوش ؛ لصتم  ناشورخ  میظع و  يایرد  نیا  هب  یمالسا و  تما  هب  مالـسا ، يایند  هب  یمالـسا  ياهتلود  رگا  اما  دروآ .

کی غارـس  دورب  دعب  دسرب ، وا  باسح  هب  دـنک ؛ ادـج  نارگید  زا  ار  وا  دـهدب و  رارق  فدـه  ار  یمالـسا  تلود  کی  دـناوتب  رابکتـسا  ارچ 
هچرگا ( *** 1 .) دنناوت یم  هک  دننادب  دنـشاب و  مجـسنم  دـحتم و  یمالـسا ، ياهتلود  دـننک . هجوت  هلأسم  نیا  هب  دـیاب  همه  رگید ؟ تلود 
تدـحو نوناک  نیا  هک  نآ  زا  دـعب  بالقنا و  يزوریپ  زا  دـعب  اما  دوب ؛ هداد  رارق  دوخ  ياهفدـه  وزج  ار  هقرفت  داـجیا  زاـبرید ، زا  رامعتـسا 

هب ناناملـسم  نیب  ار  یـشکردارب  دش و  رتدیدش  ناناملـسم  نیب  هقرفت  داجیا  يارب  نآ ، نارایتسد  اکیرمآ و  شالت  دـمآ ، دوجو  هب  یمالـسا 
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هیذغت اکیرمآ  نامیپمه  ناعجترم  هسیک  لوپ  یتفن و  ياهرالد  اب  هک  يرودزم  ياهملق  یمالـسا ، قافآ  رـساترس  رد  زورما  دـندروآ . دوجو 
نوناک دراد و  هبذاج  یمالسا  بالقنا  نوچ  هک  دنتـسناد  یم  دنزادنیب . فالتخا  نیملـسم  نیب  هک  تسا  نیا  ناش  هفیظو  فده و  دوش ، یم 
هیامرـس هک  دراد  دوـجو  رابکتـسا  اـکیرمآ و  يارب  رطخ  نیا  درک ، دـهاوخ  بلج  دوـخ  هب  ملاـع  طاـقن  همه  رد  ار  نیملـسم  بـالقنا ، نـیا 

، رارـض دجـسم  نتخاس  يارب  ایند ، رد  زورما  دندرک . رتدایز  ار  ناشـشالت  اذل  دورب ، ردـه  نیملـسم  نیب  هقرفت  داجیا  يارب  اهنآ  ياهیراذـگ 
يریگرد و داجیا  یمالسا و  تدحو  هب  ندز  هبرض  روظنم  دوصقم و  هب  ییاههاگیاپ  داجیا  اههاگتـسد و  نتخاس  يارب  دوش . یم  جرخ  لوپ 
: درک ضرع  ملاع  راگدرورپ  هب  وا  هک  هنوگ  ناـمه  هک  دنتـسه  ناطیـش  لـثم  یـصاخشا  دوش . یم  جرخ  لوپ  یمالـسا ، قرف  نیب  فـالتخا 

هدرک فقو  فالتخا ، داجیا  يارب  ار  دوخ  دوجو  مه  اهنیا  درک ، ادـخ  ناگدـنب  لالـضا  اوغا و  فقو  ار  دوخ  دوجو  و  نیعمجا » مهنیوغال  »
ربهر تانایب  .1 ( 2 .) دننک یم  ار  راک  نیمه  اکیرمآ ، ياهتـسایس  هب  هیکت  اب  یناسک  یمالـسا ، ياهروشک  بلغا  ای  همه و  رد  هنافـسأتم  دـنا .

سدق همانزور  عبنم : ص 296  ج 4 ، تیالو ، ثیدح  .2 ( 17/01/1386  ) ماظن نارازگراک  رادید  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم 

يربهر مظعم  ماقم  رظنم  زا  یمالسا  بالقنا  و  هر ) ) ینیمخ ماما 

هک هیلع ) هللا  تمحر   ) ماما يربهر  مظعم  ماقم  رظنم  زا  هیلع ) هللا  تمحر   ) ینیمخ ماما  رـصع  دار  ینارماـک  نیـسحریما  دیـس  هدـننک :  هیهت 
تلاسر زایمالـسا  دـالب  ياـملع  تلفغ  زا  بجعت  زاربا  نمـض  تسا  رـشب  یگدـنز  رد  يدـیدج  رـصع  گرزب  راد  مچرپ  تقیقحرد  دوخ 

نید هب  اـهتلم  شطع  یحو و  ياـه  شزرا  هب  يرـشب  عماوج  شیارگ  تیوـنعم ، ۀنـشت  تیرـشب  رـصع  زاـغآ  هب  حیرـصتاب  دوـخ  یخیراـت 
دالب اهروشک و  نویناحور  املع و  زا  يرایـسب  هنوگچ  هک  تسا  بجعت   : ».. دیامرفیم هدومن  رکذ  رـصع  نیا  ياه  یگهژیو  زا  ار  تیونعم 

شطع و  دنلفاغ «  تسا  مالسا  ینارون  ماکحاو  تیونعم  ۀنشت  تیرشب  هک  رصع »  نیا   » رد دوخ  یخیرات  یهلا و  تلاسر  میظع و  زایمالـسا 
تـسد ار  دوخ  يونعم  ذوفنو  تردق  دنربخ و  یب  یحو  ياه  شزرا  هب  يرـشب  عماوج  شیارگ  باهتلا و  زاو  دـننکیمن »  كرد  ار  اهتلم 
درتسگ قیمع  تالوحت  عوضوم  لیلحتو  یسررب  ناوارف  تیمها  هب  داقتعا  اب  يا ،  هنماخ  هللا  هیآ  ترضح  نیملـسم  رما  یلو  دناهتفرگ » . مک 

هللا تمحر   ) ینیمخ ماما  رـصع   » ۀـلوقم لیلحتو  نییبت  حرط و  هب  اهراب  دـندروآ  دـیدپ  یناهج  ۀـصرعرد  هیلع ) هللا  تمحر   ) ماـما هک  ياـه 
نارود دیابار  دیدج  نارود  تسا  هدمآ  دوجو  هب  دیدج  نارود  کی  رـصع و  کی  زورما  :» دـنیامرفیم هراب  نیارد  ناشیا  . دـناهتخادپ هیلع )
نارود زاغآ  اب  : » دـندومرف هفاـضا  نارود  نیا  ياـه  هصخاـش  نیرتمهمز  یخرب ا  ناـیب  اـب  هل  مظعم  دـیمان ». هیلع ) هللا  تمحر   ) ینیمخ ماـما 
يونعم شیارگو  « یبهذمةدیقع  » ناهج حطس  رد  هکلب  دناهتـشگزاب  یهلا  ياه  رواب  هب  مدرمیمالـسا  ياه  روشک  ای  ناریا  رد  اهنت  هن  دیدج 
حیرصت اب  رگید  ياجرد  تسا » . هدومن  دشر  دندوب  هدرک  یگدنز  بهذم  دض  ياه  تموکح  ۀطلس  تحت  لاس  اههد  هک  یعماوج  نایمرد 

رباب رد  اهتلم  تأرج  يرادیب و  زا  تسا  ترابع  نآ  یگهژیو  دیمان و  هیلع ) هللا  تمحر   ) ینیمخ ماما  رـصع  دیابار  رـصع  نیا  : » هک نیا  هب 
ار تیدام  لوفاو  تیونعم  دـشر  ياه  هناشن  زورما  ام  دـنیامرفیم : یهلاو »  يونعم  ياه  شزرا  ندروآ  رب  رـس  و  اهتردـق ... ربا  ییوگروز 
. « تسا نیدو  تیونعم  هب  تیرشبیمومع  شیارگ  نرق  رضاح  نرقو   « » تسا هدش  عورش  نید  هب  شیارگ  ایندرد  زورماو  مینیبیم »  ایند  رد 
یب زورما  تسا  هتـشذگ  تفرگیم  رارق  ازهتـسا  درومو  دـمآیم  باسح  هب  شزرا  دـض  تیونعمو  نید  هک  يزور  نآ  : » دـنیازفایم ناـشیا 
درم نیا  هیلع – ) هللا  تمحر   ) ماما هک  تسا  يدیدج  رـصع  ياه  یگهژیو  نیا  تسا  شزرا  دـض  کی  ندوب  یهت  يونعم  داقتعا  زاو  ینید 

نارود هیلع ) هللا  تمحر   ) ینیمخ ماما  رـصع   } نارود نیا  دـنیامنیم «:  دـیکأت  هراب  رگد  و  تشارفا » . رب  ناـهجرد  ار  نآ  مچرپ  گرزب – 
ام ياه  ناوج  هللا  ءاش  ناو  دشابیم  هیلع ) هللا  تمحر  ) ینیمخ ماما  نارود  نارود  نیا  تسا  يونعمو  یهلا  ياه  شزرا  ۀبلغ  نارودو  مالـسا 

تایح خیراترد  يدـیدج  نارود  رـشبم  هیلع ) هللا  تمحر   ) ماما دـندومرف  يربهر  مظعم  ماقم  هک  هنوگنامه  دـید » . دـنهاوخ  ار  هدـنیا  نیا 
 : هتبلا دش  دهاوخ  رگهولج  ریخا ، نرق  دنچو  هتشذگ  راودا  زا  شیب  ناسنا  یبهذم  ینید و  درکیور  رشب و  يونعم  تابلاطم  هک  تسا  يرشب 
ار دنوادخ  اب  نامدرم  يرطف  دهع  هک  رکذـم » تنا   » نابطاخمزا دوب  ناروآدای  زا  وا  اما  دوبن  يا  هزات  ربمایپ  هیلع ) هللا  تمحر   ) ینیمخ ماما  »
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لیعامساو میهاربا  زا  شیوخ  فالسا  نوچ  تشذگیم  یلک  عمج  قادصم  رد  رشب  طوبه  زا  هک  نرق  دنچ  زا  سپو  درک  يروادای  نانآ  هب 
( هیلع هللا  تمحر   ) ینیمخ ماما  رصع  دیابار  هزات  رصع  نیا  درک ، زاغآ  از  يرادنید  زا  يرگید  رصعو  تیلهاج  زا  يا  رود ه  ص )  ) دمحمو

رما نیا  رب  دـشاب  هدومن  یـسرربو  بیقعت  یبوخ  هب  ار  ناهج  ریخا  ۀـهد  دـنچ  تالوحت  هک  یفـصنمو  ریـصب  رگلیلحت  ره  نونکا  داهن ». مان 
يور رگید  دـسر  ماجنا  هب  لاقتنا  نیا  ات  دراد و  رارق  يرگید  رـصع  هب  رـصع  کی  زا  لاقتنا  نارودرد  زورما  ناـهج  : » هک دراذـگیم  هحص 

: دـنیامرف یم  یمالـسا  بالقنا  ریبکربهر  تیـصخش  نییبت  رد  رگید  ییاـج  رد  یمالـسا  بـالقنا  هنازرف  ربهر  دـیددهاوخن ». دوخ  هب  تباـث 
ریغ ياـه  ناـسنا  ناـیم  رد  تسا  هتخاـس  مسجم  دوـخ  رد  ار  باـن  مالـسا  تقیقح  هک  تسا  رـصاعم  ناـسنا  اـهنت  هیلع ) هللا  تمحر  ) ینیمخ

هتفای لماک  یشبات  شتکربرپ  دوجو  رد  هک  نآ  رگم  درادن  دوجو  یـشزرا  دعب  چیه  درادن . يریظن  چیه  هیلع ) هللا  تمحر  ) ینیمخ موصعم ،
راتفر هشیدـنا و  بلق و  یحو ، لـالز  همـشچرس  زا  اـت  دـندوبن  نیموصعم  همئا  روضح  ناـمز  رد  ارچ  دـنروخ  یم  فساـت  هک  یناـنآ  تسا .

وا زا  زین  اهنآ  تسا و  یـضار  نانآ  زا  دنوادخ  دیامرف : یم  ناشا  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـنوش  یناسنا  نامه  دـننک و  ریهطت  ار  شیوخ 
ایآ هک  دننارگن  هک  ینانآ  دننز ... یم  دنویپ  هنابش  کشا  هب  ار  زور  هودنا  دمحم  لآ  يدهم  رادید  ترسح  رد  هک  ینانآ  دنتسه ... دونـشخ 

ار نآ  دنوادخ  هک  دشاب  یمالـسا  نامه  دـناوت  یم  ردـقچ  یحو ، رـصع  اب  دایز  ینامز  هلـصاف  دوجو  اب  دوش  یم  هیارا  نونکا  هک  یمالـسا 
هللا تمحر  ) ینیمخ دننادب  دنتسه  یتیگ  رسارس  رد  تقیقح  هنشت  هک  ینانآ  همه  هک  نیا  هصالخ  دناد ... یم  تیرشب  رب  لماک  تمعن  رهظم 

هک تسا  هیلع ) هللا  تمحر  ) ینیمخ نیا  تسا . لک  یجنم  روهظ  زور  ات  دعب  ياه  ناسنا  نونکا و  تیرشب  يارب  دنوادخ  گرزب  هدژم  هیلع )
قیمع اهنآ  رد  رتشیب  هچ  ره  ناسنا  هک  ینانخـس  یگدـنز و  تسام . سرتسد  رد  شیاه  هتـشون  همه  تساـم و  يور  يولج  شیگدـنز  همه 

ندرمـش ردـقیب  ناـگرزب و  یگرزب  راـکنا  ياـنعم  هب  هن  میتفگ  هچنآ  دوش . یم  رکاـش  رتشیب  گرزب  تمعن  نیا  رطاـخ  هب  ار  دـنوادخ  دوش 
تسا و دوـخ  نیـشیپ  ناـبوخ  همه  هراـصع  هیلع ) هللا  تمحر  ) ینیمخ هک  تسا  نیا  روـظنم  زگره ! تساـهنآ . يوـنعم  تاـماقم  تاـمحز و 

تمحر ) ینیمخ تسا . هدـناسر  تبث  هب  خـیرات  كرات  رد  ار  نآ  زا  یتمـسق  یگرزب  ره  هک  تسا  یتسرد  ياه  فرح  همه  عماج  شنانخس 
يوربور هیلع ) هللا  تمحر  ) ینیمخ باتک  دندوب . هتفای  تسد  نآ  زا  يرادـقم  هب  شناینیـشیپ  هک  تسا  ییاه  تقیقح  همه  هراصع  هیلع ) هللا 

بیرف يارب  ندرک ، دیدرت  يارب  ندیمهفن ، يارب  سک  چیه  رذع  ناراگزور ، رصع و  نیا  رد  نیا  ربانب  دراد . هیاس  یب  یـشبات  نایناهج  همه 
لیمکت فیرش و  ثیداحا  مهف  عجرم  میرک و  نآرق  ریسفت  وا  راتفر  نانخس و  تسین . هتفریذپ  باتک  نیا  دوجو  اب  نتشگ  هارمگ  ندروخ و 
بالقنا ریبک  ربهر  لاحترا  هیلع * )  هللا  تمحر   ) لحار ماما  دروم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  نانخـس  هدـیزگ  تسا . قیمع  ياه  تمکح  همه 
تیلست  * 22/3/68 دوب .  گرزب  يا  همدص  ریذپان و  ناربج  يا  هعیاضًاقح  هیکزلا  هسفن  هللا  سدـق  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 

هب هنامیمـص  هدنب  تفگ و  ماما  ترـضح  بوبحم  نادنزرف  ناوج و  بالط  الـضف و   ، امـش همه  هب  دـیاب  همه  زا  شیب  ار  گرزب  هثداح  نیا 
یسردم ناشیا   * 23/3/68 منک .  یم  ضرع  تیلـست  ناگرزب  نیـسردم و  بالط و  الـضف و  املع ،   ، هیملع ياـه  هزوح  همه  هب   ، امـش همه 

وا و نایم  مکحتسم  دنویپ  يونعم و  هطبار  نطاب و  يافص  صالخا ،  اما  دندومرف ،  یم  سیردت  ساملس  دجـسم  رد  دندوب و  رهاظلا ،  یلع 
ربهر زورما  دوش و  يدام  ياهـشزرا  دابنب  ندـنکفارب  يارب  دـنمورین  یتسد  رهاظلا  یلع  ناـسنا  نیا  هک  دـش  بجوم  بولقلا ،  بلقم  ادـخ ، 

رد نیا  منک و  هعلاطم  ار  نآ  ات  دـیهدب  مالـسا  هراـبرد  یباـتک  نم  هب  منکیم  شهاوخ  دـیوگ ،  یم  تسد  رود  هطقن  کـی  پچ  تسینومک 
دیهدب 23/3/68 یباتک  تسا  هدروخ  وا  غامد  هب  مسیـسکرام  داب  هک  یناوج  کی  هب  دـیتسناوت  یمن  امـش  اما  میدوب  ام  همه  هک  تسا  یلاح 

جورع هثداـح و  رپ  گرم  اـب  نینچمه  دـیآ و  یم  رب  نشور  لد  گرزب و  حور  نآ  زا  هک  دوـخ  كرحت  وراـکتبا  تاـیح ،  اـب  زیزع  ماـما  * 
زا یتخـس  ینهد  وت  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد   ( ماما لاـحترا  رد   ) زورما  * 24/3/68 دـندرک .  تمدـخ  بالقنا  مالـسا و  هب  دوخ  یتوکلم 
اب عیسو  ياضف  کی  درب و  نیب  زا  ار  مدرم  تاعامتجا  نیب  ياهراوید  هک  دوب  نیا  ماما  ترـضح  گرزب  رنه   * 24/3/68 دنا .  هدروخ  مدرم 

شیارگ و رصع  ناشیا   * 29/3/68 دندرک .  زاغآ  ام  نامز  رد  ار  يدـیدج  رـصع  ام  ریبک  ماما   * 24/3/68 دروآ .  دوجوب  انـشآ  ياه  لد 
مه ناشیا  نانمشد  یتح  هک  دنتشاذگ  ناینب  ار  مدرمءارآ  هب  مارتحا  لصا  ناسنا و  تیرح  تلادع و  هب  مارتحا  یناسنا و  ياهشزرا  هب  مارتحا 
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دوب و یتسار  تقادص و  اب  ربهر )  ات  تسا  رتهب  دنیوگب  رازگتمدـخ  نم  هب   ) دـندومرف یم  ماما  هکنیا   * 29/3/68 دنفرتعم .  ماما  تمظع  هب 
ماما بالقنا ،  گرزب  رامعم  ياهبنارگ  ثاریم  اما  تسا  خـلت  تخـس و  ام  يارب  ماما  یلاخ  ياج  هچ  رگا  دوبن 29/3/68 *  راک  رد  یفراعت 

يدامتم نایلاس  لوط  رد  هک  یتلم  هب  سفن  هب  دامتعا  ءانغتسا و  لالقتـسا ،  تزع ،  حور  ندیـشخب   * 29/3/68 دش .  دهاوخ  ظفح  ینیمخ 
رب نارگید  دورب و  نیب  زا  وا  سفن  هب  دامتعا  دریگ و  رارق  دربتسد  دروم  وا  لالقتـسا  دوش و  هتفرگ  وا  زا  سفن  هب  دامتعا  هک  دوب  هدش  یعس 

روشک یبالقنا  هعماج  رد  هیلع ) هللا  تمحر   ) ینیمخ ماـما  طـسوت  هک  تسا  بـالقنا  هدـمع  ياـه  هصخـشم  زا  دـنبای ،  طلـست  وا  تشونرس 
یمالسا و تما   ، ماما يارب   * 1/4/68 تسا .  هدوبءایبنا  فادها  دننامه  ینیمخ  ماما  فادها  شور و  هار و   * 29/3/68 تسا .  هدش  میسرت 
دندوب و نئمطم  مارآ و  هراومه  نامزیزع  ماما  لحارم ،  نیرت  تخس  رد   * 1/4/68 دندرک .  یمن  رکف  يا  هقطنم  ناشیا  دوب و  حرطم  مالسا 

هتخانـش بوخ  ار  ناشماما  ًافاصنا  وًاقح  مه  مدرم  دندوب و  هتخانـش  ار  مدرم  نیا  بوخ   ، ماما  * 1/4/68 دنتـشاد .  یناوارف  نانیمطا  مدرم  هب 
 * 10/4/68 داد .  رارق  ام  تلم  نایم  رد  دوخ  يوس  زا  يا  هریخذ  هنادکی و  يرهوگ  ناونع  هب  ار  نامزیزع  ماما  دـنوادخ   * 6/4/68 دندوب . 

ناـشخرد هرهوـج  هک  وا   * 10/4/68 دـیزرل .  یم  دروـخ و  یم  ناـکت  مدرم  تـمظع  ربارب  رد  تاـعفد  هـب  ربتــس  هوـک  گرزب و  حور  نآ 
ماما  * 10/4/68 داد .  رییغت  هدرک و  اجباج  ار  یناهج  ياهتـسایس  اهراب  اهراب و  دـش ،  راکـشآ  راـگدرورپ  تیبوبر  هیاـس  رد  شا  يدوجو 
نیا يدامتم  ياهلاس  ات  ناوتن  مالـسا  ناـهج  رد  یگدـنز و  طـیحم  اـه ،  لد  رد  دـیاش  دـندرک و  میتی  ار  مالـسا  تما  دوخ  تلحر  اـب  زیزع 

تسا هدنز  وا   * 10/4/68 داد .  رارقریثات  تحت  ار  همه  دش و  رجفنم  ایند  رد  یبمب  دـننامه  وا  مالک   * 10/4/68 تخاس .  رپ  ار  میظعًالخ 
زا ترفن  نیملـسم و  تدحو  مالـسا و  تمظع  مچرپ  ات  تسا  هدنز  وا  تسا و  هدنز  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) يدمحم بان  مالـسا  ات 

هزرابم داهج و  ات  تسه و  طاشن  تکرح و  ات  تسا و  هدـنز  دـیما  ات  تسا  هدـنز  ینیمخ  ماـما  يرآ   * 17/4/68 تسا . هتـشارفا  رب  نیملاظ 
تسا و هدرمن  وا   . دوب دهاوخ  تسه و  ناهج  ياضف  رد  شتما و  ياهلد  رد  دوب  لدع  قح و  يادن  هک  وا  يادص  نینط   * 17/4/68 تسه . 
 . تسین تبـصخش  گزم  يانعم  هب  مسج  گرم   ، ناربماـیپ دوخ  نوچمه  دوب ،  ناربماـیپ  هار  ورهار  هک  وا  يارب   * 17/4/68 درم .  دهاوخن 
رد رـصاعم  ناوج  لسن  هناهاگآ ي  نامیا  رد  متـس ،  ریز  ياهتلم  زیمآ  رهق  يا  هدارا  رد  ناملـسم ،  نازرابم  ریبکت  کـناب  رد  وا   * 17/4/68

ياه شزرا  تیونعم و  هرابود ي  تایح  رد  نایتاجانم ،  يونعم  لاح  زوس و  رد  نامولظم ،  نافعـضتسم و  نشور  دـیما  رد  مالـسا ،  ياـیند 
لد رد  هرخالب  دروآ و  دوجو  هب  رصاعم  نارود  رد  وا  زاس  خیرات  یبالقنا و  تکرح  هک  ییابیز  ياه  هولج  همه ي  رد  ناهج و  رد  یقالخا 
زاین ایوگ  ياهنابز  اناوت و  ملق  هب  گرزب  تیـصخش  نیا  تمظع  يدـنب  هطیح  يارب   * 17/4/68 تسا .  هدنز  شنادیرم  ناقـشاع و  کیاکی 

يدبلاک هب  ندیمد  اب  هک  دوب  یحور  دننام  دنک و  یم  راکشآ  ار  ءایشا  دوخ  شـشخرد  اب  هک  دوب  يدیـشروخ  دننام  وا   * 29/4/68 تسا . 
یخیرات یئایفارغج و  شزرا  هب  وا  دوجو  کمک  هب  میتسناوت  ام  دروآ و  رد  تکرح  هب  درک و  هدـنز  ار  اـم  وا  دزاـس  یم  هدـنز  ار  نآ  ءازجا 

زین یناهج و  گرزب و  بالقنا  نیا  یمالسا و  يروهمج  ماظن  رگا  میربب و  یپ  دوخ  تلم  نآرق و  هتشذگ  گنهرف  تقیقح  هب  نامروشک و 
كرابم تخرد  نیا  هک  تسا  میظع  تیصخش  نیمه  نآ  هشیر  مینادب  هبیط  ةرجش  کی  ناونع  هب  ار  ایند  رد  هدش  داجیا  میظع  زیخاتسر  نیا 

هیام وا  ياهدومنهر  هار و  رکف ،  زا  تیـصخش  نیا  تمظع  هکلب  درادن ،  یگتـسب  وا  یجراخ  دوجو  هب  ماما  تیـصخش  دنایور 29/4/68 * 
نتشاد هگن  هدنز  زین  وا و  هار  يرکف و  تیوه  ظفح  يارب  شالت  يانعم  هل  زیزع  ماما  نحص  دبنگ و   ، دقرم ثادحا  هب  مامتها  اذل   . دریگ یم 

تریـصب و لها  مدرم  يارب  ینافرع  حور  تینارون و  یهلا و  تاماهلا  شرتسگ  يارب  يزکرم  ماما  ترـضح  دـقرم   * 29/4/68 تسوا .  دای 
میتسه یمهم  ًالخ  دوبمک و  راچد  نامریظن  یب  مظعم  زیزع و  ماما  ربهر و  نادقف  اب  زورما  ام  کش  نودب   * 29/4/68 دوب .  دهاوخ  تفرعم 
نارود عطقم و  زورما  ناشیا  یندـشان  شومارف  ياهـسرد  زا  ماهلا  اب  راوگرزب و  نآ  تیناحور  تیونعم و  تیعطاق و  تبالـص ،  دای  اـب  نکل 

هب مداخ  وا  اریز  دـنازرلیم  ار  اهنآ  لد  زین  یتوغاط و  ياهتردـق  خاک  نامراوگرزب  ماما  ماـن  داـی و   * 14/5/68 مینک .  یم  زاـغآ  ار  يرگید 
دهاش رب  ادخ  مالـس  تاولـص و   * دیـشخب 26/7/68 تمظع  نیملـسم  مالـسا و  هب  شتلم  دوخ و  تدـهاجم  اـب  هک  دوب  نیملـسم  مالـسا و 
هملک هللا  یلعا  هرس و  هللا  سدق  ینیمخ  ماما  ترضح  ناربمایپ ،  هملک  شخب  تعفر  ناحلاص و  يادتقم  هوسا و  نادهاجم و  ماما  نادیهش و 
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لزلزتم ار  ناربکتسم  ۀطلـس  ناکرا  دنکفا و  یناهج  رابکتـسا  ملظ و  داحلا و  رفک و  داسف و  قسف و  همیه  رب  ار  نافعـضتسم  مشخ  شتآ  هک 
تیادـه تسار  هار  هب  ار  ام  هک  وا  ياه  هراشا  ینارون  تشگنا  وا و  ياهدومنهر  وا ،  هار  وا ،  يادـخ  تسین ،  ماما  رگا   * 1/7/68 تخاس . 

هبنج اـم ،  يارب  ماـما  تشادـگرزب   * 5/11/68 مبنادـب .  ردـق  میـسانشب و  ار  ماـما  گرزب  راـک  اـم  هک  تسا  نیا  مـهم  تـسه و  درک ،  یم 
دزیر و یم  کشا  يریسا  تداهش  يارب  ییاج  رد  هک  ماما  يدوجو  تیصخش  2/3/69 ـ  دراد .  یلم  یفطاع و  یبالقنا ، ینامیا ، يداقتعا ، 
 . تسین فیـصوت  لباق  ینابز  چـیه  اب  دـشاب  یم  راوتـسا  یهوک  نوچ  بالقنا  ناـگرزب  زا  نت  تداهـش 72  هیـضق  نوچمه  رگید  ییاج  رد 
زا يا  هعومجم  رد  ار  ماما  لد  فرح   . دـید ماـما  یـسایس  تیؤر  رد  ناوت  یم  اـهنت  ار  ماـما  لد  فرح  هک  تسا  یطلغ  رکف  نیا   * 2/3/69

بعـس و دید و  دیاب  تسا .  هدـش  نایب  يا  هیرگ  ای  دـنخبل و  ینافرع ،  رعـش  یـسایس ،  دایرف  نوچمه  نابز  دـص  اب  ماما  يدوجو  داعبا  همه 
تسرد مالسا  هرابود  تایح  يارب  ماما   * 2/3/69 میهد .  رارق  هجوت  دروم  ار  ماما  لامک  تاهج  مامت  رد  هک  دشاب  نیا  رب  دیاب  ام  شـشوک 

 ، رادـفده یتکرح  تسا ،  تکرح  رب  لـصا  بـالقنا  رد  ار ، بـالقنا  هار  ینعی  دوب ،  هدومیپ  ص )  ) مظعم لوسر  هک  دومیپ  ار  یهار  ناـمه 
ندومیپ و هکلب  دوش ،  یمن  افتکا  نییبت  نتشون و  نتفگ ،  هب  بالقنا  رد  صالخا ،  نامیا و  راشرـس  ریذپان و  یگتـسخ  هتـسویپ ،  هدیجنس ، 
رد تکرح  نیمه  تمدخ  رد  مه  نتشون  نتفگ و  دریگ ،  یم  رارق  روحم  لصا و  ندناسر ، فده  هب  ار  دوخ  نتفر و  شیپ  رگنـس  هب  رگنس 

ماما  * 13/3/69 دبای .  یم  همادا  یناطیش  تموکح  نتخاس  یشالتم  ادخ و  نید  ندیـشخب  تیمکاح  ینعی  فده  هب  ندیـسر  ات  دیآ و  یم 
. * تسا 13/3/69 بالقنا  نبا  فادـها  وا  فادـها  بالقنا و  هار  وا  هار  بالقنا ،  مچرپ  وا  مان  تسا ،  هدـنز  هشیمه  تقیقح  کـی  ینیمخ 

هراشا تشگنا  شنخس و  دوخ و  وا  هدوب و  یمالـسا  بالقنا  رولبت  و  ص )  ) يدمحم بان  مالـسا  مسجت  ریبک ،  ینیمخ  تیـصخش  تایح و 
زا ناریا و  تلم  دوب .  دهاوخ  نانجمه  هدوب و  اهدیدرت  همه ي  هدـننک  فرطرب  مهبم و  طاقن  رگنـشور  یهلا و  تکرح  نیا  هار  رـضخ  شا 

یگژیو دیمان و  ینیمخ  ماما  رصع  دیاب  ار  رـصع  نیا   * 13/3/69 دربن .  دای  زا  زگره  ار  كرزب  سرد  نیا  دیاب  روشک  نالوئـسم  رتشیب  همه 
یگدنلاب هناملاظ و  تردق  ياه  تب  نتـسکش  اهتردق و  ربا  ییوگروز  ربارب  رد  اهتلم  سفن  هب  دامتعا  تأرج و  شیادیپ و  زا  تسترابع  نآ 

ياسؤر یگدنز و  نایم  ۀلصاف  ملاع  ياج  همه  رد   * 13/3/69 یهلا .  يونعم و  ياه  شزرا  ندروآ  رب  رـس  اه و  ناسنا  یعقاو  تردق  لاهن 
هنافرـسم یگدـنز  زا  دنتـسناوتن  دنتـشاد  ياهدوت  ۀـیعاد  هک  مه  ییاهتموکح  یتح  تسادـگ و  هاش و  ۀلـصاف  رازاب  هچوک و  مدرم  اب  روشک 

 . درک یگدـنز  یگبلط  يز  رد  رمع  نایاپ  اـت  شنأـشلا  میظع  ماـما  هک  تسا  نآ  یمالـسا  ماـظن  راـختفا  دـننک  رظنفرـص  دوخ  يارب  ناـهاش 
يدنلب و رس  تمظع و  ناناملسم و  تالکـشم  لح  يارب  نیملـسم ،  داحتا  موزل  هب  خسار  داقتعا  یمالـسا  ینیب  ناهج  ساسا  رب   * 13/3/69
ار تدحو  رذـب  نامراوگرزب  ماما   * 17/3/69 دندرک .  یم  لابند  ار  نآ  هراومه  ماما  هک  دوب  یفدـه  نیا  دراد و  ترورـض  مالـسا  تردـق 
هک باتش  رپ  تکرح  نیا  هب  ندز  هبرض  زا  رابکتسا  تشاد و  دهاوخ  رارمتسا  تکرح  نیا  تسا  دشر  لاح  رد  یمالسا  لاهن  دنا و  هدیـشاپ 

ربارب رد  هک  ناهج  طاقن  یـصقا  رد  یمالـسا  تما  داحآ  ياـهلد  حـتف  17/3/69 ـ  تسا .  ناوتاـن  دراد  دوـخ  يور  شیپ  رد  ار  ینـشور  هار 
یشان دوب  وا  تایح  یساسا  هطقن  هک  راوگرزب  نآ  صالخا  زا  دنداد  ناشن  یهارمه  میلـست و  تعاطا ،  دوخ  زا  وا  مایپ  هار و  ماما و  تمظع 

 ، یعقاو ینآرق  یناـعم  ساـسا  رب   * 17/3/69 درک .  یط  ار  ماـما  هار  ناوـت  یم  هک  تسا  لـمع  راـتفگ و  رد  صـالخا  اـب  طـقف  دـش و  یم 
 . دندرک یم  كرد  ار  بیغ  ملاع  تالاعفنا  لعف و  دوخ  تمکح  اب  هک  دندوب  یمیکح  ناسنا  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  ترـضح 

نیا دـندیمهف و  یم  ار  قیاقح  ام  نامز  یئانثتـسا  ناسنا  کی  ناونعب  دـندوب  رادروخرب  ییالاب  رایـسب  یـسایس  هشیدـنا  زا  هکنآ  نیع  رد  اـما 
تـمظع و  * 31/6/68 تسا .  یعرـش  فـیلکت  هب  لـمع  يوـقت و  نآ  هب  ندیـسر  هار  هک  تسا  ناـسنا  دوـجو  توـکلم  بـیغ  ملاـع  ناـمه 

يزوریپ هاگچیه  ناشیا  اما   . دوبن زورما  يایند  ياهیربهر  زا  کی  چیه  اب  سایق  لباق  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ماما  ترضح  يربهر  تیصخش 
صالخا و مدرم و  میظع  تکرح  ناشیا  دندوب و  یهلا  هلیسو  کی  مدرم  يارب  ماما   . دنداد یمن  تبسن  دوخ  هب  ار  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا 
دـنمجرا و ةریخذ  اب  نونکا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  يربهر و   * 30/8/69 دنتـسناد .  یم  گرزب  يزوریپ  نیا  بجوم  ار  نانآ  يراکادـف 

یتساک اب  کچوک  يا  هبلط  هک  بناجنیا  هن  تسوربور ،  نامریبک  ربهر  تیـصخش  زا  ینتفاین  تسد  الاو و  روصت  نآ  اب  زین  یندـشن و  مامت 
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تـسد یئانثتـسا  زاتمم و  تیـصخش  نآ  هلق  هب  هک  تسین  رداق  یمالـسا  يروهمج  رد  يرگید  درف  چـیه  هن  تسا و  ناوارف  ياهروصق  اه و 
نتشادن نیمود  هک  دوب  نیتسخن  وا  دنک .  هسیاقم  یمالسا  يروهمج  هدنزادرپ  هدنزاس و  یمالـسا و  بالقنا  رامعم  ردپ و  اب  ار  دوخ  دبای و 
بناجنیا لاثما  يارب  ییانثتسا  گرزب و  تصرف  نیا  نونکا  نکیل  تسا .  یندومیپ  ان  فرژ و  يا  هلـصاف  بناجنیا  لاثما  وا و  نایم  هلـصاف  و 

ار دوخ  هک  بناجنیا   * 8/3/70 میدرگ .  دـنمرهب  يونعم  یماهلا  یهلا و  يا  هعیدو  نوچمه  اهبنارگرایـسب و  ةریخذ  نآ  زا  هک  دراد  دوجو 
زا سپ  هام  دنج  لاس و  هد  مامت  رد  هک  ما  هتـشاد  ار  قیفوت  نیا  مناد  یم  هللا  حور  نآ  هتخابلد  يدیرم  عیطم و  يدنزرف  عضاوتم و  يدرگاش 
نآ كراـبم  ناـیرج  ۀـظحل  هظحل  هدـش و  باریـس  ضاـیف  ۀمـشچ  رـس  نآ  زا  یتوکلم  حور  نآ  جورع  هظحل  اـت  ناریا  هب  ریبک  ربهر  دورو 

هیطع وا  راتفر  هرخالب  وا و  هیـصوت  روتـسد و   ، وا تحیـصن  هشیدنا و   ، وا تاراشا  نخـس و   . منک سمل  دوخ  دوجو  ۀمه  اب  ار  یهلا  تیاده 
. درک یم  دنمرهب  هتسویپ  دندوب  هنماد  رد  هک  ار  وا  نارای  زا  يدودعم  دیشوج و  یم  افصم  ۀلق  نآ  زا  هنادنمتواخس  هک  دوب  ینوگانوگ  ياه 

ناـج هب  کـیدزن  رود و  زا  هزراـبم  هلاـس  هدزناـش  نارود  رد  اـی  میتـفرگ و  ارف  وا  زا  هیملع  ةزوح  رد  هک  دوـبن  نآ  اـهنت  وا  سرد   * 8/3/70
حول رد  میدـیرخ و  لد  ناـج و  هب  تمکح  تاـیآ  نوچمه  لاـسهد  نیا  رد  هک  دوب  اـهنآ  وا  سرد  نیرتراگدـنام  نیرتگرزب و   ، میدیـشون

ادج ام  زا  تسام  دوجو  زا  یـشخب  هک  ار  نآ  تسناوت  دـهاوخن  يا  هزیگنا  چـیه  هثداح و  چـیه  یهلاةدارا  کمک و  هب   . میدرک تیث  ریمض 
هد نارود   * 8/3/70 مدنب .  راکب  ار  یهلا  ياهـسرد  نآ  وم  هب  وم  هک  مدهعتم  مزتلم و  دوخ  دـیدج  ریطخ و  تیلوئـسم  رد  بناجنیا  دـنک و 

تسا نامه  بالقنا  یلـصا  طوطخ  تسا و  ام  یبالقنا  هعماج  تایح  هنومن  وگلا و  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  كرابم  تایح  هلاس 
یتاصخـشم اب  دـیدج  نارود  ینیمخ  ماما  نادـقف  اب  هک  دـندرک  ناـمگ  هک  لدروک  عمط و  ماـخ  نانمـشد  تسا .  هدومرف  میـسرت  ماـما  هک 

زا هـک  وا  شنادرگاــش  ماــما و  تــما   * 8/3/70 دنهابتــشا .  رد  تخــس  تـسا  هدـش  زاـغآ  هرــس  سدــق  ینیمخ  ماـما  نارود  زا  زیاـمتم 
هک دننآ  دهاش  نونکا  دنا  هتـسج  نآ  رد  ار  دوخ  یناسنا  یمالـسا و  تمارک  تزع و  هدش و  باریـس  یتوکلم  دوجوم  نآ  ضایفۀمـشچرس 
رد ار  شیوخ  تریغ  يدازآ و  هتسناد و  دوخ  تاجن  هیام  ار  میظع  دئاق  نآ  یبالقنا  میلاعت  هخسن  ناملسم ،  ریغ  ياهتلم  یتح  رگید  ياهتلم 
هب ور  هناملاظ  هطلـس  اهیروتارپما ي  خاک  دنا و  هدش  رادیب  اج  همه  رد  ناناملـسم  نارود ،  هناگی  نآ  تضهن  تکرب  هب  زورما   . دنا هتفای  نآ 

مواقم و تلم  هب  مشچ  اج  همه  رد  همه  دننک و  یم  هبرجت  ار  ریـشمش  رب  نوخ  هبلغ  هتفایرد و  ار  یلم  مایق  شزرا  اهتلم   . تسا هداهن  یناریو 
تلم هک  تسین  نیا  زا  رتمهم و  يزیچ  رابکتـسا  نارادمدرـس  رگید  اـکیرمآ و  يارب  هک  تسا  یهیدـب   * 8/3/70 دنا .  هتخود  ناریا  هوتـسن 

رب نوخ  هبلغ  دـش و  دـهاوخ  روک  اهتلم  دـیما  ناشخرد  هطقن  تروص  نیا  رد  اریز  دـنک  دـیدرت  نآ  رد  ایددرگرب  دوخ  هلاسهد  هار  زا  ناریا 
نمشد هک  ینیمخ )  نارود  نتفای  همتاخ  رکفت (  هک  مینک  یم  مالعا  ناهج  ياهتلم  هب  ًاحیرص  ام  تفرگ .  دهاوخ  رارق  دیدرت  دروم  ریشمش 

نایم رد  ینیمخ  ماما  شناراکمه  اکیرمآ و  مغر  یلع  تسین و  شیب  يرابکتـسا  یگنرین  هعدـخ و  دراد  نآ  ءاـقلا  رد  یعـس  ناـبز  دـص  اـب 
وا دومنهر  ام و  فده  وا  فده  ام ،  هار  وا  هار  تشاد .  دـهاوخ  دراد و  همادا  ینیمخ  ماما  نارود  تسا و  رـضاح  دوخ  هعماج  دوخ و  تلم 

ادخ و هب  لاکتا  اب  دننادب و  ناشماما  بوبحم  نازابرـس  ار  دوخ  ناناوجون ،  زیزع و  ناناوج  ًاصوصخم  تلم و  ۀمه  تسام  هدـنزورف  لعـشم 
يزوریپ هک  دننادب  دننک و  تکرح  ناشماما  یلاع  ياهفده  تمـسب  تردـق  توق و  اب  هادـف  انحاورا  مظعالا  هللا  یلو  ترـضح  زا  دادمتـسا 

8/3/70 درک .  میهاوخ  تکرح  دوخ  تیعطاق  تردـق و  ۀـمه  اب  هار  نیا  رد  تسا و  ینیمخ  ماما  هار  ام  هار  تسام 8/3/70 *  نآ  زا  ییاهن 
دنا هدرک  زاغآ  راوگرزب  ماما  هک  ار  یمیظع  تکرح  یگتـسبمه ،  صـالخا و  حور  تیوقت  ادـخ و  هب  لـکوت  اـب  هک  تساـم  ۀـمه  هفیظو  *

رابکتـسا اب  هضراعم  هلباقم و  یلم ،  تدحو  یعامتجا ،  تلادـع  افعـض ،  ارقف ،  زا  يرادـفرط  ینعی  ماما  طخ  همادا  8/3/70 ـ  میهد .  همادا 
نامولظم تاجن  هب  يوفطصم  ناقرف  نایب و  يوسوم و  ياضیب  دی  اصع و  اب  هک  دوب  هللا  حور  نآ  ماما   * 8/3/70 اهنآ .  ناگتسباو  یناهج و 

ناسنا هم  دـنامهف  همه  هب  ماما   * 8/3/70 تخاس .  نشور  دـیما  رون  هب  ار  نافعـضتسم  لد  دـنازرل و  ار  نامز  ياهنوعرف  تخت  تسب ،  رمک 
یتیصخش گرزب و  یناسنا  يارب  ًاتقیقح   * تسین 8/3/70 هناسفا  نتفر  شیپ  تمصع  ياهزرم  یکیدزن  ات  نتسیز و  راو  یلع  ندش ،  لماک 

 . دنوش راشرـس  وا  هب  تبـسن  میرکت  ساسحا  زا  اهلد  نیرتکاپ  نیرتفاص و  اهناسنا و  نیرت  هدیزگرب  هکدراد  اج  ینیمخ  ماما  دـننام  ریظن  یب 
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 ، رایـشوه دنمدرخ ،  رایـسب  دزاسب  گرزب  یناسنا  درف ،  کی  زا  هک  دوب  یفاک  ییاهنت  هب  مادـک  ره  دوب  ماما  رد  هک  ییاهتلـصخ   * 8/3/70
یعنام چـیه  هک  نیدالوپ  ةدارا  اب  یناـسنا  داد .  هولج  هنوگژاو  وا  هب  ار  یتقیقح  ناوت  یمن  یتحار  هب  هک  ییاـهناسنا  نآ  زا   . هاـگآ كریز و 

اب دروخرب  ماگنه  رد  هچ  ادـخ و  اب  تاـجانم  ماـگنه  رد  هچ  محرلد  فوئر و  رایـسب  یناـسنا  لاـح  نیع  رد   . دوش وا  راد  ولج  تسناوت  یمن 
وا رد  اهـسوه  اهاوه و  یناسفن و  ياه  هزیگنا  ینعی  ائقت ،  يراد ئ  نتـشیوخ  سح  ياراد  لاـح  نیع  رد  اـهناسنا ،  یگدـنر  زا  ییاـه  هطقن 

ینتورف و عضاوت و  تیاهن  رد  لاح  نیع  رد  دوب .  دوخ  ياهاوه  رب  ریما  وا  یلو   . دـشابن اـهاوه  ریـسا  هک  یناـسنا  میراد  غارـس  رتمک  دوبن و 
ربص تریـصب و  اب  طقف  ماما  هار  همادا   * 8/3/70 درک .  یمن  داجیا  مطالت  وا  دوجو  سونایقا  رد  ثداوح  نیرتتخـس  دوب .  يراـبدرب  ربص و 
نایم مدرم  یمومع  حلاصم  هب  هجوت  یب  اب  هاوخ  دوخ  ای  ربص  مک  ای  تریصب ،  مک  ياهمدآ  نوگانوگ  ياه  هناهب  هب  دیراذگن  تسا .  رـسیم 

دینادب دیشاب و  هاگآ  دننک  نارگن  نیکرچ و  لد  نیلوئسم  هب  تبسن  ای  رگیدکی  هب  تبسن  ار  امش  دزادنایب ،  هلصاف  امـش  مکحتـسم  فوفص 
 * 16/3/70 دیشخی .  تزع  بلق و  توق  نیملـسم  نیلوئـسم و  مالـسا و  هب  ام  راوگرزب  ماما   * 16/3/70 دیـسر .  دهاوخ  فده  هب  هار  نیا 

لیکشت ریبعت  یب  يایور  ناشلا  میظع  ماما   * 16/3/70 درک .  هدنز  ار  مالسا  دیـشخب ،  طاشن  ار  ناناملـسم  بالقنا ،  نیا  اب  ام  راوگرزب  ماما 
اب دـننک و  یگدـنز  دوخ  تاداقتعا  ساسا  رب  داعباۀـمه  رد  دـنناوتب  اهناسنا  ات  درک  ققحم  تیعقاو  جراخ و  ملاـع  رد  ار  یمالـسا  تموکح 
 ، اه یتحار  زا  تشذـگ  تما ،  ماما  نوچ  يا  هتـسجرب  ياهناسنا  روهظ  همزال  دیـسر و  ملاع  قاـفآ  هب  مالـسا  قح  ماـیپ  هک  دوب  ماـما  تمه 

شـالت و دـیاب  روظنم  نبا  قـقحت  يارب  تسا و  یهلا  فاـطلا  راوـنا و  اـب  لد  ندرک  انـشآ  نوگاـنوگ و  ياـه  هسوـسو  یناـسفن و  تاوـهش 
رضاح رصع  رد  یناسنا  سوفن  تیبرت  رد  ار  بتکم  يدنمناوت  لامک  تیافک و  هک  دوب  فرگـش  ياهدیدپ  ماما   18/7/71 درک .  تدهاجم 

یگدازآ و صـالخا ، تیادـه ، مظن ، مزع ، ناـمیا ، هبترم  یلعا  رد  مالـسا  ياـههمانرب  ندوب  یلمع  رب  هاوگ ، نیرتهب  وا  دراذـگ . شیاـمن  هب 
تشاد ار  فیلکت  رادم  رب  ندوب  هغدغد  هراومه  تسا ، نتسیز  هنوگچ  رد  مالـسا  یلمع  تئارق  ماما  . دوب ینونک  نارود  رد  یهاوخ  تلادع 
هظحل رد  وا  مدق ، تباث  صلاخ و  عاجش و  فیلکت ، ماجنا  رد  دوب و  نیبزیت  ریصب و  فیلکت ، صیخشت  رد  ماما  خیرات ، نوتم  رد  ندنام  هن  و 

دبع رد  دوب ، ادخ  حلاص  دبع  ماما  . تفاتنرب خر  مئاد ، تیدوبع  زا  ياهظحل  تشاد و  ادخ  هاگـشیپ  رد  یگدـنب  بدا و  يوناز  شرمع  هظحل 
قشع و تیمامت  اب  ندوب  حـلاص  رد  تشاد و  تاقالم »  » شبوبحم اب  كولـس  هیلاع  لزانم  رد  قشع ، نافرع و  ياههبذـج  نیرتیلاع  اب  ندوب 
هنوگ و حبـش  تسا  یفـصو  مییوگیم  وا  هرابرد  ام  هک  ار  هچنآ  لـمع » دوب و  لـمع  هچراـپکی   » شایمیهاربا تاـیح  کـسانم  رد  ناـفرع ،

میوریم یـسک  غارـس  هب  ور  نیا  زا  و  هتفای ، تسد  نادب  ماما  هک  تسا  ییالعا  قفا  زا  ام  هدنام  رود  ناج  زا  یکاح  دوخ  نیا  هک  سونأمان ،
هنازرف و زا  میریگیم و  هدش ، دیشروخ  ناج  زا  ار  دیـشروخ  غارـس  دراد . دنویپ  وا  اب  ییادخ  هاگیاج  یهلا و  ناج  ینعی  تبارق ، درد و  هک 

رـضحم هب  دیـشخب ، ناج  ار  نآ  ماما  هک  درک  هولج  یهاگیاج  رب  نکمم  ریدقت  نیرتیلاع  رد  هک  يرادمتـسایس  ّربدـم و  فراع و  میکح و 
دبلاک رب  نیرخا » ُهانأشنا  مث   » ِیهلا هوکـش و  اب  زیمآزمر و  هظحل  کی  رد  هک  میوریم  یـسک  یگدنب  نافرع و  قشع و  یهاگآ و  روضح و 

نامتاجن هنیفـس  يادخان  هناملاع ، یتبالـص  اب  ماما  ناس  هب  یهاگن  هنوگ و  هّللاحور  یحور ، دیـشخب و  ناج  يربهر ، تیاده و  هب  تما  زاین 
تالکـشم اهتیمولظم و  اـهییاهنت ، اـهدرد ، رادـغاد  ناـِملد  هشیمه  هچ  رگا  دـنک . يربهر  ار  نآ  ناـمراگزور  مطـالتم  جاوما  رد  اـت  دـش ،

هراشا اب  هک  تسا  یشاب  هدامآ  فوفص  تما ، ییانیس  افصاب و  هنیس  مینادیم  اما  تسه ، شاهنوگ  یلع  تماعز  هار  رس  رب  هک  تسا  یمیظع 
نیرخآ ات  زین  ام  تسا و  هدـنز  يراج و  مامالا  بئان  هار  رد  ماما  حور  هک  میرختفم  دـنزاسیم . هسامح  شنامرف  اـب  دـنریگیم و  روضح  وا 

دیما نیا  اب  ددرگیم . میـسرت  نییبت و  ناـمزیزع  ربهر  تسد  هب  زورما  هک  دوب  میهاوخ  ییاـهتلاصا  اـهنامرآ و  اهـشزرا و  همه  رادـساپ  قمر 
هلـسلس نیا  هک  میریگیم  وا »  » زا ار  وا »  » غارـس میراپـسیم و  یمالـسا  بالقنا  مظعم  زیزع و  ربهر  ماما ، بتکم  زابناج  مالک  هب  ار  نامناج 

زجب خیرات ، ناهج و  ناربهر  ناراوگزب و  نایم  رد  هک  دوب  گرزب  نانچنآ  یتیصخش  ینیمخ ، ماما  بوبحم  دارم و  دنی . « وا  » ِناگدش تیبرت 
نامیا توق  راوگرزب ، نآ  درک .. روصت  تایصوصخ  نیا  داعبا و  نیا  اب  ار  یسک  ناوتیم  يراوشد  هب  مالـسلامهیلع  نیموصعم  ءایلوا  ایبنا و 
يافـص تناتم ، قدص و  اب  ار  هجهل  تحارـص  تمکح ، مزح و  اب  ار  یقالخا  تعاجـش  دـنلب ، تمه  اب  ار  نیدالوپ  هادرا  حـلاص ، لمع  اب  ار 
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یسب هصالخ  تفوطع و  ّتقر و  اب  ار  تبالص  تهبا و  تیعطاق ، تعرس و  اب  ار  عرو  اوقت و  تسایک ، يدنمـشوه و  اب  ار  یناحور  يونعم و 
مه اـب  ار  همه  همه و  دوش ؛ عـمج  یگرزب  ناـسنا  رد  تسا  نکمم  تردـن  هب  اـهنرق  رد  نآ  يهعوـمجم  هک  ار  باـیمک  سیفن و  صیاـصخ 

. دوب هنوگریطاسا  روصت و  زا  رود  یهاگیاج  وا  یناسنا  يالاو  هاگیاج  ینتفاین و  تسد  یتیصخش  هناگی ، زیزع  نآ  تیـصخش  قحلا  تشاد .
ریظن یب  زاتمم و  دوب . ناناملسم  صوصخب  ناهج و  نافعـضتسم  يهمه  نشور  دیما  ناریا و  تلم  بوبحم  دارم و  ملعم و  ردپ و  ربهر و  وا ،
رتشیب رتهب و  ار  زایتما  انثتسا و  نیا  مینک ؛ لمأت  ناشیا  تیصخش  داعبا  رد  هچره  تسا و  ریظنیب  زاتمم و  ییانثتسا و  ماما ، تایصوصخ  انیقی 

چیه اب  نیموصعم ، يایلوا  ادخ و  ناربمایپ  زا  سپ  افاصنا  اقح و  ام ، زیزع  ماما  ریبک و  ربهر  میظع  تیـصخش  لیدب  یب  یتیـصخش  میباییم .
ار وا  ناـسنا  یتـقو  دوب . یهلا  تمظع  يهناـشن  اـم و  رب  ادـخ  تجح  اـم ، تسد  رد  ادـخ  هعیدو  وا  دوـبن . هسیاـقم  لـباق  يرگید  تیـصخش 

ءادهـشلادیس مالـسلاهیلع ،  نینمؤملاریما  هلآوهیلعهللایلـص ،  ربمایپ  تمظع  میناوتیمن  ام  درکیم . رواب  ار  نید  ناـگرزب  تمظع  دـیدیم ،
تمظع دـناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتـکچوک  اـم  نهذ  مینک ؛ روـصت  تـسرد  یتـح  ار  اـیلوا  يهـیقب  مالـسلاهیلع و  قداـص  ماـما  مالـسلاهیلع ، 

همه نآ  اب  نامزیزع و  ماما  تمظع  اب  یتیـصخش  دـیدیم  ناسنا  یتقو  اـما  دـنک ؛ روصت  دـناجنگب و  دوخ  رد  ار  نادرمگرزب  نآ  تیـصخش 
فراخز هب  ییانتعایب  دهز و  افص ، قدص و  تناتم ، ملح و  ربص و  يدنمشوه ، تمکح ، ياراد  لماک ، لقع  يوق ، نامیا  نوگانوگ : داعبا 

، میظع تیـصخش  نیمه  هک  ددرگیم  هدـهاشم  تسا و  ینتفاـین  تسد  ادـخ ، يارب  هناـصلخم  تیدوـبع  یـسرتادخ و  عرو و  اوـقت و  اـیند ،
، اهنآ لباقم  رد  ار  شدوخ  دـنکیم و  يراسکاخ  عضاوت و  یکچوک و  راهظا  تیالو ، نامـسآ  نازورف  ياهدیـشروخ  نآ  ربارب  رد  هنوگچ 
زا ًالـصا  وا  دـندوب . گرزب  ردـقچ  مالـسلاهیلع  نیموصعم  يایلوا  ناربماـیپ و  هک  دـیمهفیم  ناـسنا  تقو  نآ  دروآیم ؛ باـسح  هب  ياهرذ 

يرشب ياهیگژیو  تسا . لکشم  یلیخ  اعقاو  وا ، حلاص  ناگدنب  ِزیزع  ادخ و  زیزع  نآ  هرهچ  میسرت  فیـصوت و  دوب . ایبنا  يهریمخ  سنج و 
دسر هچ  دوریم ؛ رامش  هب  یگرزب  ناسنا  وا  دوش ، هدهاشم  يدرف  رد  تایـصوصخ  نآ  زا  یکی  رگا  دوشیم . ادیپ  يداع  دارفا  رد  رتمک  وا 

، میکح شیدنارود ، لقاع ، رایسب  یناسنا  هیلع ) هللا  تمحر   ) ماما دشاب . هدرک  عمج  دوخ  رد  اج  کی  رد  ار  زاتمم  ياهیگژیو  همه  هکنآ  هب 
دهد و ياج  الاو  ياهبترم  رد  ار  یـصخش  هک  دوب  یفاک  تافـص ، نیا  زا  مادک  ره  هک  دوب  رگن  هدـنیآ  نیتم و  میلح ، نیبزیت ، سانـش ، مدآ 

ییاهـشزرا اب  مأوت  یمالـسا » يروهمج  ، » نآ تسام و  تسد  رد  وا  ثاریم  هک  میدنـسرخ  اـما  ماـما  ثاریم  دـنک . بلج  ار  ناـگمه  مارتحا 
سم اـم  تخاـس . نآ  اـب  ار  یمالـسا  يروهمج  وا  هک  ییاهـشزرا  اـب  مییوگب  تسا  رتـهب  اـی  دروآ ، دوجو  هب  يروهمج  نیا  رد  وا  هک  تسا 

درک و شپت  كرحت و  هب  لیدـبت  ار  اهیگدومخ  وا  میتشاد ، یلومعم  یگدـنز  ام  دوب . ریـسکا  وا  دوب ، اـیمیک  وا  درک . ـالط  ار  اـم  وا  میدوب ،
نتخاس زا  ترابع  حوتفلا ،» حتف  : » دندومرف ههبج ، رد  امش  هدنزرا  تاحوتف  زا  یکی  تبسانم  هب  یمایپ ، رد  حوتفلا  حتف  حتاف  تخاس . ناسنا 

ار اضف  نیا  هک  دوب  وا  تخاس . ار  اهناسنا  نیا  هک  دوب  وا  دوب . وا  دوخ  حوتفلا ، حـتف  نیا  حـتاف  تقیقح ، رد  تساـهناوج . اـهناسنا و  هنوگنیا 
نیمه وا  ثاریم  درک . ایحا  هرابود  لومخ ، اوزنا و  زا  دـعب  ار  یمالـسا  ياهـشزرا  هک  دوب  وا  دروآ . دوجو  هب  ار  ریـسم  هک  دوب  وا  درک . ایهم 

رد دـیاب  زیزع ، نآ  هب  ار  نامرفاو  تبحم  قشع و  میتسه ؛ هک  یتیلوؤسم  ره  رد  اـم  زا  مادـک  ره  تسا . یمالـسا  يروهمج  نیمه  اهـشزرا و 
نایرگ ِرگشیاین  ادخ و  عضاخ  هدنب  حلاص و  دبع  وا ، اهبنارگ  سب  ياهریخذ  مینک . مسجم  یمالسا  يروهمج  ماظن  اهشزرا و  موادت  ظفح و 

دیشخب و تزع  مالسا  هب  وا ، دوب . یمالسا  ربهر  کی  زراب  هنومن  ناملسم و  کی  لماک  يوگلا  وا ، دوب . ام  نامز  گرزب  حور  اهبـش و  همین 
يروابدوخ تیـصخش و  رورغ و  نانآ  هب  داد و  تاجن  ناـگناگیب  تراـسا  زا  ار  ناریا  تلم  وا  دروآرد . زازتها  هب  ناـهج  رد  ار  نآرق  مچرپ 

يرصع رد  وا ، درک . هدنز  ناهج  متس  تحت  للم  ياهلد  رد  ار  دیما  دادرس و  ناهج  رسارس  رد  ار  یگدازآ  لالقتسا و  يالـص  وا ، دیـشخب .
نید و ساسا  رب  یماظن  دـندرکیم ، شالت  یقـالخا  ياهـشزرا  تیونعم و  نید و  ندرک  يوزنم  يارب  یـسایس  دـنمتردق  ياهتـسد  همه  هک 

ياهنافوط نایم  رد  لاس  هد  ار  یمالـسا  يروهمج  وا  داهن . ناـینب  یمالـسا  یتسایـس  تلود و  دروآ و  دـیدپ  یقـالخا  ياهـشزرا  تیونعم و 
يارب وا  يربهر  لاس  هد  دـیناسر . نئمطم  ياهطقن  هب  و  درک . تیادـه  تسارح و  هرادا و  هنادـنمتردق  زاس ، تشونرـس  ثداوح  نیگمهس و 

گرزب و ناـسنا  يارب  اـتقیقح  اـهشهاوخ  اـهاوه و  ریما  تساـهبنارگ . سب  ییهریخذ  یندـشن و  شوـمارف  يراـگدای  اـم ، ناریدـم  مدرم و 
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اهلد نیرتكاپ  نیرتفاص و  اهنهذ و  نیرتدنمشوه  اهناسنا و  نیرتهدیزگرب  هک  دراد  اج  نامراوگرزب ، زیزع و  ماما  لثم  يریظنیب  تیصخش 
مارتحا و دروم  شیرهاظ ، تمـس  ماقم و  رطاـخ  هب  هک  یتیـصخش  ناـیم  تسا  قرف  دـنوش . راشرـس  میرکت ، میظعت و  ساـسحا  زا  اـهناج ، و 

يدنمشوه يوق و  گرزب و  ناسنا  ره  وا ، نوگانوگ  ياهیگتسارآ  دوجو و  قمع  تمظع و  تیـصخش و  هک  یـسک  دوشیم و  عقاو  لیلجت 
، تشاد ینوگانوگ  ياهتلـصخ  هر ،)  ) ماما دوب . اهناسنا  عون  نیا  زا  ام ، زیزع  ماما  دـنکیم . راداو  میرکت  شیاتـس و  لـیلجت و  میظعت و  هب  ار 

شیپ رد  ار  یتقیقح  دشیمن  دوب . یقّتم  راد و  نتشیوخ  فوئر و  عطاق و  رادیب و  كریز و  رایـشوه و  عضاوتم و  لقاع و  دنمدرخ و  رایـسب 
محر و لد  رایـسب  یناسنا  دراد . زاب  تکرح  زا  ار  وا  تسناوتیمن  یعنام  چـیه  دوب و  نیدالوپ  ییهدارا  ياراد  داد . هولج  هنوگژاو  وا  مشچ 

روط هب  هک  اهناسنا  یگدنز  زا  ییاههطقن  اب  دروخرب  ماگنه  رد  هچ  دشیم و  دوخیب  دوخ  زا  هک  ادـخ  اب  تاجانم  ماگنه  رد  هچ  دوب ؛ قیقر 
دوجو عیفر  هلق  هب  تسناوتیمن  اهـسوه ، اهاوه و  يدام ، ياههبذاج  یناسفن ، ياههزیگنا  دنکیم . راداو  تفأر  تفوطع و  هب  ار  اهلد  یعیبط 

هک تسا  نیا  یلـصا  هتکن  ماما  يونعم  تیـصخش  رد  یلـصا  هتکن  دوب . دوخ  ياهـشهاوخ  اهاوه و  ریما  وا  دنک . يزادـنا  تسد  وا  ياوقت  اب 
دوـجو صـالخا  تیدوـبع و  رـصنع  دوـب ، هداد  لیکـشت  ار  هیلع ) هللا  تـمحر   ) ماـما يوـنعم  تیـصخش  هـک  یتـمیق  يذ  هعوـمجم  رد  رگا 

نآ هـمه  اـب  یتیــصخش  هـک  تـسا  نآ  زا  رتمـیظع  یلیخ  هدـش ، ماـجنا  ياـهراک  نیارباـنب ، دیــسریمن . اـهتیقفوم  نـیا  هـب  وا  تـشادیمن ؛
درم نیا  تامم  تایح و  دوب  ادـخ  يارب  ماما  تامم  تایح و  دـهد . ماجنا  ار  اـهراک  نآ  دـناوتب  ادـخ -  اـب  طاـبترا  ياـهنم  تایـصوصخ - 
ایند زا  شتکربرپ و  یگدنز  شندمآ ، شدیعبت ، شمایق ، (. 1 «) اّیح ثعبی  موی  تومی و  موی  دلو و  موی  هیلع  مالـس  : » دوب ادخ  يارب  گرزب ،

حرطم ار  یعقاو  مالـسا  ياهراعـش  بان ، مالـسا  رادملع  زیزع و  ماما  رـس  تشپ  ام  هک  يزور  بان  مالـسا  رادملع  دوب . ادـخ  يارب  شنتفر ،
نآ دوب . هنوگنیمه  مه  مالـسا  ردص  رد  دننکیم . ییارآ  فص  ام  لباقم  رد  اهتردـقربا ، اهتردـق و  اهنمـشد و  هک  میتسنادیم  میدرکیم ؛

، دندروآ دوجو  هب  ار  قدنخ  بازحا و  گنج  دندرک و  هرصاحم  ار  ربمایپ  هنیدم  فارطا  ناکرشم ، رافک و  ناقفانم و  اهیدوهی و  هک  يزور 
اهریرـش و اهدب و  هک  دندوب  هتفگ  ام  هب  شلوسر  ادـخ و  تسین ، ییهزات  زیچ  نیا ، ( 2 «) هلوسر هّللااندعو و  ام  اذه  : » دـنتفگ یعقاو  نینمؤم 

ماما گرزب  ياهنامرآ  دش . رتیوق  ناشنامیا  دندید ؛ ار  یهلا  هدعو  قدص  نوچ  اهنآ  نیاربانب ، دش . دـنهاوخ  تسدـمه  امـش  هیلع  اهدـساف ،
هن  » طخ رد  عطاق  لادـتعا  ظفح  یناهج ، رابکتـسا  اب  هزرابم  زا : دوب  ترابع  دـندرکیم ، نایب  هیلع ) هللا  تمحر   ) ماما هک  یگرزب  ياهنامرآ 

یندـشن مامت  ناوارف و  يراشفاپ  لماک ،) يانعم  هب  ییافکدوخ  ، ) تلم هبناج  همه  یقیقح و  لالقتـسا  رب  ناوارف  رارـصا  یبرغ ،» هن  یقرش و 
مالسا هب  ندیشخب  تزع  ایند ، مولظم  ناملسم و  ياهتلم  هب  هجوت  یگتسبمه ، تدحو و  داجیا  یمالسا ، هقف  عرش و  ینید و  لوصا  ظفح  رب 

زا یگشیمه  غیردیب و  تیامح  یمالـسا ، هعماج  رد  لدع  طسق و  داجیا  یناهج ، ياهتردق  لباقم  رد  ندشن  بوعرم  یمالـسا و  ياهتلم  و 
نودب هناّرـصم و  طوطخ ، نیا  رد  ماما  هک  میدوب  دهاش  ام  همه  اهنآ . هب  نتخادرپ  موزل  هعماج و  نییاپ  ياهرـشق  نامورحم و  نافعـضتسم و 

هللا تمحر   ) زیزع ماما  هک  یبش  نآ  يادرف  مینک . لابند  ار  وا  موادـم  تکرح  حـلاص و  لامعا  هار و  دـیاب  ام  داد . همادا  ار  شتکرح  لـلعت ،
: دمآ فهک  هروس  هفیرش  هیآ  نیا  مدز ؛ نآرق  هب  یلأفت  تریح ، باهتلا و  تلاح  رد  هاگرحـس  دندوب ، هتـسویپ  یهلا  تمحر  راوج  هب  هیلع )
. تسا راوگرزب  نیمه  هیآ ، نیا  لماک  قادصم  اعقاو  مدید  (. 3 «) ارسی انرما  نم  هل  لوقنس  ینسحلا و  ءازج  هلف  احلاص  لمع  نما و  نم  اماو  »

دوجو هک  یتامدقم  رصانع و  لماوع و  هیلع ) هللا  تمحر   ) ماما هچ  رگا  تسوا . يارب  شاداپ  نیرتهب  ینـسح ، يازج  حلاص و  لمع  نامیا و 
رد ار  اهرازبا  اههار و  اههیـصوت ، اهفدـه ، ینیب ، ناهج  اهنامرآ ، راکفا ، اما  درب ؛ دوخ  اب  دادیم ، لیکـشت  دروآیم و  دوجو  هب  ار  وا  يرهاظ 

نیرتالاب نیرترب و  وا ، هلیـسو  هب  هدـش  مالعا  ياهنامرآ  تسام . رایتخا  رد  ماما  تیـصخش  زا  یمیظع  شخب  نونکا  مه  تشاذـگ . ام  رایتخا 
ندنام بات  ناشاههنیـس ، رد  لد  دنزیریم و  کشا  دننزیم و  هنیـس  رـس و  رب  روط  نیا  هک  یتلم  مینک . لابند  ار  اهنیا  دـیاب  ام  تساهنامرآ .

هللا تمحر   ) ماما راکفا  لابند  اهنیا  دننادرگزاب ؛ تایح  هب  رگید  ياهظحل  ار  ماما  ات  دنادیم  ار  ایند  همه  دنتسناوتیم  رگا  مادک  ره  درادن و 
امـش مدرم و  نیا  ياهنامرآ  دیاب  ام  دنرادیم . تسود  شتمواقم  تدـهاجم و  هار و  نامرآ و  هدـیا و  رکف و  رطاخ  هب  ار  وا  دنتـسه و  هیلع )

وا دشیم . طوبرم  وا  ياهنامرآ  تمظع  تیمها و  هب  يدایز  رایسب  دح  ات  ماما  تیصخش  یعرش  فیلکت  رد  وحم  میراد . هگن  ار  ناگدنمزر 
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دوـب و راوـشد  یلوـمعم  ياـهناسنا  يارب  اهفدـه ، نـیا  روـصت  . درکیم باـختنا  ار  یمیظع  رایـسب  ياهفدـه  تـشاد ، هـک  يدـنلب  تـمه  اـب 
ناوارف و ياهدادعتـسا  يریذـپان و  یگتـسخ  لکوت و  نامیا و  دـنلب و  تمه  نکیل  دنتـسه ؛ ینتفاین  تسد  الاو ، ياهفدـه  نآ  دنتـشادنپیم 
تفریم و شیپ  شرظن  دروم  ياهفده  تمس  رد  داتفایم و  راک  هب  دوب ؛ هتفهن  گرزب  درم  نیا  دوجو  رد  هک  يزیگنا  باجعا  ياهییاناوت 
. دشیم وحم  یعرـش  فیلکت  یهلا و  هدارا  رد  هک  دوب  نیا  وا ، راک  یـساسا  هطقن  تسا . هدش  ققحم  اهفده  نآ  هک  دندیدیم  همه  ناهگان 
تسنامیم و اههوک  ماکحتـسا  هب  شنامیا  دوب . حلاص  لمع  نامیا و  قادصم  وا  اعقاو  دوبن . حرطم  فیلکت ، ماجنا  زا  ریغ  شیارب  زیچ  چـیه 

تریح راچد  ار  ناسنا  هک  دوب  اشوک  روبـص و  لـمع ، موادـت  رد  ناـنچنآ  دوب . مأوت  یندرکنرواـب ، ِيریذـپان  یگتـسخ  اـب  شحلاـص  لـمع 
هب یلاح  رد  یمالـسا ، يروهمج  دـیدرگ . یمتح  اههلق ، هب  نتفای  تسد  ناـکما  دـش و  لوصو  وا  گزب  ياهفدـه  رطاـخ  نیمه  هب  درکیم .

نیا دیاب  ام  دیآ . قیاف  دوخ ، دنمتردق  زرو و  هنیک  نانمـشد  رب  دـنامب و  اجرباپ  ماظن  نیا  درکیمن  رواب  ایند  رد  سک  چـیه  هک  دـمآ  دوجو 
اهفده زا  مادک  چیه  تسا . فادها  نآ  تمس  هب  تکرح  وا و  ياهفده  تسا ، دیلقت  لباق  ام  يارب  ماما  زا  هک  يزیچ  نآ  میهد . همادا  ار  هار 

نیرتهب یمالسا ، يروهمج  ماظن  بالقنا و  ناریا و  تلم  يارب  راوگرزب  نآ  تسین . یندرک  رظنفرـص  دندرک ، نیعم  ماما  هک  ییاهنامرآ  و 
هدرک و تبث  دوخ ، ِصوصخم  ِتایبدا  زا  رثا  اههد  رد  ار  اهنآ  دـندروآ و  ناـبز  هب  دـندرک و  باـختنا  ار  اهفدـه  نیرتلیـصا  نیرتـالاو و  و 

دوب نیا  ماما  گرزب  نسُح  یمالسا  میظع  بالقنا  شیادیپ  رد  ( هیلع هللا  تمحر  ) ماما ترـضح  شقن  دناد . ناشن  ار  اهنآ  تمـس  هب  تکرح 
 ، صخـش کی  ناونع  هب  نیملـسم ، مالـسا و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  مه  شدوخ  يارب  درکن و  حرطم  صخـش ، کی  ناونع  هب  ار  شدوخ  هک 
زاو نادـند  نب و  زا  هک  دوب ؛ حرطم  یهلا  فراعم  هب  هداد  لد  ناسنا  کی  مالـسا و  رد  هدـش  لـح  ناـسنا  کـی  ناونع  هب  ماـما  دوبن . حرطم 
ارد هک  نیا  امک  دوب ؛ هدرک  لوبق  ناسنا  یگدنز  رب  ار  ادخ  تیمکاح  وا  دوب . هدش  وا  ناج  وزج  دوب و  هتفریذپ  ار  فراعم  نیا  بلق ، میمص 
لوا دوش ؛ یم  عورش  اج  نیا  زا  یهلا  تیمکاح  دوب . ادخ  عیطم  دبع و  دوب ، هتفریذپ  ًاتقیقح  ار  ادخ  تیمکاح  شدوخ  یصخش  یگدنز  نی 

یگدنز ياضف  لک  رب  هللا »  » تیمکاح داجیا  تمـس  رد  دعب  مینکب و  مکاح  نامدوجو  رب  ناملد و  رب  ار  ادخ  مینکب ،  ادـخ  دـنب ? ار  ناملد 
نیا رد  ًًاتقیقح  ماما  دنورب و  شیپ  دـننکب و  راک  دـنناوت  یم  ییاه  ناسنا  نینچ  کی  میـسرب . ایند  هب  دـعب  ات  مینک ، تکرح  روشک ، هعماج و 
هطبار اه  لد  اب  ادـخ ،  هار  مان و  تکرب  هب  دوب و  ادـخ  دایرف  مالـسا و  داـیرف  دادرـس ،  وا  هک  يداـیرف  اذـل  دوب ؛ یهلا  ربهر  ماـما و  نادـیم ، 
يدوخ هب  یتوغاط  ياه  هتفای  دمآ ، نایم  هب  یهلا  رما  کی  ياپ  یتقو  هک  تسا  روج  نیمه  هشیمه  تفرگ . هضبق  رد  ار  اه  لد  درکرارقرب و 
ْمُکنِاَـف ُهوـُمتلَخَد  اذِاـف  َ «؛ دراذـگب نادـیم  هب  مدـق  یهلا ،  مادـقا  نآ  مزع و  نآ  یهلا  رما  نآ  هک  تسا  نیا  مهم  دـنوش . یم  هدز  راـنک  دوـخ 

 ، دنیـشنب رانک  دوشن و  نادیم  دراو  یتقو  اه ، شناد  اهـسدقت و  نیرتالاب   ، اهناسنا نیرتگرزب  درادـن . يرثا  چـیه  دنیـشنب ، هک  رانک  ْنُوِبِلاغ .»
اب رون و  رپ  لد  شناد و  ناـنچ  نآ   ، یمزع ناـمیا و  ناـنچنآ  هک  یتـقو  اـما  دـنام ؛ یم  بقع  دـش و  دـهاوخ  در  وا  رـس  يور  زا  جاوما  همه 

ياصع یتقو  دوشیم . لطاب  هزجعم ، ندمآ  اب  يرحـس  ره  راد » شوخ  لد  دنزن ،  ولهپ  هزجعم  اب  رحـس   » تقو نآ  دـش ، نادـیم  دراو  ِییافص 
ياصع تقیقح ، تسین .  تقیقح  تسا ؛ بیرف  وداج و  دیا ،  هدروآ  نادیم  هب  امش  هک  يزیچ  نآ  رحـسلا ،» هب  متئج  اما  ،» دمآ طسو  یـسوم 

راک نیا  ماما  دنوریم . نیب  زا  دوریم ، نیب  زا  غارچ  کی  شزورف  لباقم  رد  هک  يا  هیاس  لثم  اهرحس  نآ  همه  دش ، دراو  یتقو  تسا ؛  یسوم 
همه هک  لطاب  دساف و  ماظن  نآ  رد  دش  روطچ  هک  دنا  هدنام  هدیدپ  نیا  لیلحت  رد  دننک ؛ یم  بجعت  یضعب  دش . بذج  اه  لد  اذل  درک ؛ ار 
نیا تلع ، داتفا ! هار  میظع ،  بـالقنا  نیا  دـندمآ و  ولج  اـه  ناوج  ناـهگان  داد ، یم  قوس  داـسف  تمـس  هب  ار  اـه  ناوج  یگنهرف ، لـماوع 

 ، بکرم نآ  رب  هک  ره  هک  دش  نادیم  نیا  دراو  بکرم  اب  ماما  دراد . مه  یحضاو  ًالماک  یتخانش  ناور  یـسانش و  هعماج  لیلحت  نیا  تسا .
ندرک ینارون  دنتـسناد ، بالقنا  حوتفلا  حـتف  ار  نآ  ماما ، هک  بالقنا  رنه  نیرتگرزب  دـنک . رادـیب  ار  ناگتفخ  همه  دـناوت  یم  دـشابراوس ، 

امش اذل  تسا ؛ یمهم  یلیخ  تیـصوصخ  یناوج ، تیـصوصخ  تایح ، تمعن  زا  دعب  ناسنا ، یگدنز  يدام  تایـصوصخ  رد  دوب  اه  ناوج 
هک نیا  رگم  دراد ، رب  مدـق  زا  مدـق  یناسنا  چـیه  دراذـگ  یمن   ، تمایق زور  رد  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  هدـمآ  ررکم  ام  تاـیاور  رد  دـینیبب 

يادـخ دـیدرک »؟ فرـص  اجک  رد  هنوگچ و  ار  یناوج  « ؛ تسا یناوج  اه  نآ  زا  یکی  دـنک ، یم  هذـخاؤم  لاؤس و  وا  زا  زیچ  راهچ  هرابرد 
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- دننک یم  روبع  هرود  نیا  زا  همه  انثتسا  یب  دوش - یم  هداد  اه  ناسنا  همه  هب  رمع ،  زا  ههرب  کی  رد  هک  ار  ناوت  يژرنا و  عبنم  نیا  لاعتم ،
ياهراک تمه   ، دیتشذگ هرود  نیا  زا  هک  دـعب  تسا . هداد  رارق  دنمتداعـس  یگدـنز  يارب  یمکحتـسم  هدـعاق  داجیا  يزاس و  هریخذ  يارب 

، ناسنا يارب  يزاس  دوخ  يزاـس و  تیـصخش  دـهدب ، ماـجنا  ار  ییاـنب  ریز  ياـهراک  دـناوت  یمن  ناـسنا  دوش و  یم  مک   ، ناـسنا رد  گرزب 
یسک ره  هرخالاب  تسا ؛ هدرکن  لاحم  هداد - رشب  هب  هک  یمیظع  تردق  نیا  اب   – رشب يارب  ار  زیچ  چیه  لاعتم  يادخ  هتبلا  دوش . یم  راوشد 

نآ یناسآ  یناور و  و  یناوج ، هرود  زا  دعب  راک  ندش  راوشد  اما  دهدب ؛ ماجنا  ار  گرزب  ياه  شالت  اهراک و  عاونا  دناوت  یم  رمع  رخآ  ات 
ار یناوج  ینعی  دنوش ؛ یم  تراسخ  راچد  ههرب ، نیا  رد  خیرات ، لوط  رد  ایند  مدرم  زا  يرایـسب  تسا . مهم  تقیقح  کی  یناوج ، هرود  رد 

ناشدوخ یگدنز  هدنیآ  يارب  یمهم  يراذـگ  هیامرـس  جرخ ،  نیا  اب  هک  نیا  نودـب  دـننک ،  یم  جرخ  تسا ، یندـش  لئاز  يا  هیامرـس  هک 
ار نآ  ناشدوخ ،  یحور  يونعم و  حالص  تیاعر  نودب  اما  دیفم ، روما  زا  یخرب  هب  یضعب  تاوهش ، هب  یـضعب  تلفغ ،  هب  یـضعب  دننکب ؛

تیبرت ار  ییاه  ناوج  تسناوت  هک  دوب  نیا  دنتسناد ، بالقنا  نیا  حوتفلا  حتف  ار  نآ  ماما ، هک  بالقنا  نیا  رنه  نیرتگرزب  دننک . یم  فرص 
هنادنمشوه خسار و  ياه  میمصت  اب  ینارون و  كاپ و  ياه  لد  اب  ییاه  ناسنا  رازنجل ، یقالخا ، ظاحل  زا  هدولآ و  يدام  يایند  رد  هک  دنک 

تیفرظ اهزلف و  الط و  ار  اه  سم  دوب ؛ ریسکا  نآ  بالقنا ، نیا  ...... دننکب باختنا  ار  رشب  تداعـس  هار  تیرـشب و  ناگرزب  هار  هنادنمدرخ  و 
ربمایپ دـش ، دیهـش  دـحا  گنج  رد  ریمع  نب  بعـصم  یتقو  درک . مالـسا  ردـص  رد  ربمایپ  هک  يراک  نامه  لثم  تسرد  درک . ضوع  ار  اـه 

زا لـبق  هتبلا  هکم - رد  ناوـج  نیا  تفگ : شباحـصا  هب  و  تسه - خـیرات  تیاور و  رد  هک  هـچنآ  قـبط  درک - هـیرگ  دـمآ و  وا  رـس  يـالاب 
و نم ) ریبعت  هب  ) دـیمارخ یم  هکم  رد  اه  شیارآ  نیرتابیز  اب  دیـشوپ و  یم  ار  اه  سابل  نیرترخاف  نیرتاـبیز و  نیرتهب و  شندـش - ناملـسم 

زور نآ  رد  شتمه  همه  اه ، شزرا  نامه  رد  قرغ  یلهاج و  ياه  شزرا  قبط  یناوج  دـندرک . یم  هاگن  ناوج  نیا  هب  هکم  نز  درم و  همه 
کی نامرهق و  کی  هب  لیدبت  بلقنم و  ار  ناوج  نیا  مالـسا  دـشاب . هتـشاد  يرتباذـج  هرهچ  دـشوپب و  يرترخاف  رتابیز و  سابل  هک  دوب  نیا 

نیا دـنریگب ، دای  ار  نآرق  زور ، نآ  ياه  یبرثی  هکنیا  يارب  دـنربب ، فیرـشت  هنیدـم  هب  هکم  زا  هکنیا  زا  لـبق  ربماـیپ  هک  درک ؛ راداـنعم  مدآ 
؛ دش دیهش  مه  دحا  گنج  رد  دش ! برثی  لها  نآرق  ملعم  وا  داتـسرف ؛ ار  ناوج  نیا  یلو  دنتـشاد  ناشرب  رود  مه  درمریپ  داتـسرف . ار  ناوج 

بالقنا تسا ؛ بالقنا  نیا  ندرک ! هیرگ  درک  انب  درک و  هاگن  وا  رهطم  دـسج  هب  داتـسیا ، ربماـیپ  دوب ، هداـتفا  ناـبایب  غاد  ياـه  كاـخ  يور 
رطع نالف  هک  دوب  نیا  مهم  ناوج ، کی  يارب  دـهدیم . رییغت  تسا ، مهم  ناوج ، کی  يارب  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  ینعی  نیا ، ینعی  اـه  شزرا 
رکف هب  هن  دورب ! ار  تعاس  ود  تعاس ، کـی  ناـبایخ ، نـالف  رد  دـنک و  شیارآ  روج  نـالف  ار  شیاـهوم  دـشوپب ، ار  شفک  نـالف  دـنزب ، ار 

- شجوا هطقن  هک  يداـم ، لـئاسم  نیمه  رد  قرغ  دوخ ! لد  ندرک  یناروـن  ندرک و  داـبآ  یکدـنا  رکف  هب  هن  روـشک ، یناداـبآ  تفرـشیپ و 
ار نآ  بـالقناو ، تشذـگ ؛ یم  هنوگ  نیا  یناوج ، نم ! نازیزع  دوب ......! یکاروخ  روما  رد  اـی  یـسنج ، روما  رد  ینارتوهـش  کـی  ًاـضرف -

دعب دـننکب ، يزاب  هلیت  نآ  اب  اه  ناـبایخ  هچوک و  رد  دـتفیب ، ناداـن  هچب  تشم  کـی  تسد  هب  یتمیق  نارگ  رهوگ  هکنیا  لـثم  درک . لیدـبت 
ییاهب نارگ  رهوگ  نامه  یناوج ، نیا  دنک . فرـصم  شدوخ  بسانم  ياج  رد  ار  نآ  و  دنک ، زیمت  يراذگ و  تمیق  ار  نآ  دـیایب و  یـسک 

مه زور  نآ  نارادمتـسایس  تحلـصم  هک  نیا  يارب  و  یبرغ ، گـنهرف  زا  هناروک  روک  تیعبت  رثا  رب  هتـشذگ ، میژر  گـنهرف و  رد  هک  دوب 
یتکرح يزاس  دوخ  رد  تیونعم و  هار  رد  ادخ ، هار  رد  اه ، تلاصا  هار  رد  یتقیقح ، هار  رد  دنمهفب و  يزیچ  دننک ، رکف  اه  ناوج  هک  دوبن 

؛ دناسانش اه  ناوج  هب  ار  هوگ  نآ  دمآ و  بالقنا  دنروایب ! داسف  هب  ور  اه  ناوج  هک  درک  یم  لابقتسا  اذل  دوب ، رسدرد  هیام  شیارب  دننکب و 
نم تسا . هدرک  ادیپ  همادا  مه  گنج  زا  دعب  هللادمحلا  دش ؛ اه  ناوج  دوجو  رد  كانبات  رهوگ  نیا  زورب  يارب  ینادـیم  مه  یلیمحت  گنج 

تیمها هب  اه  نآ  ندرک  هجوتم  اه و  ناوج  ندرک  ینارون  رگا  تسا ! هداد  رارق  فده  ار  هطقن  نیمه  نمشد ؛ هک  دینادب  میوگ  یم  امـش  هب 
هک تسا  نیا  مه  رابکتـسا  دض  رابکتـسا و  حوتفلا  حتف  تسا ، بالقنا  حوتفلا  حتف  هطقن  الاو ، ياه  شزرا  هار  رد  اه  ناوج  ندرک  فرـصم 
هک دـنک  یفـسلف  هبـش  هدوهیب  چوپ و  ياه  ثحب  یمهف و  دـب  یگدولآ ، داسف ، مرگرـس  ار  اه  ناوج  زاب  دریگب ؛ اـه  ناوج  زا  ار  هطقن  نیمه 
رد يا  هدیاف  چیه  هکنیا  نودـب  ندـنارذگ - تقو  یتعاس  ندز و  هلک  ورـس  ندرک و  وگتفگ  يارب  طقف  تسین ! شرـس  تشپ  یتقیقح  چـیه 
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اه ناوج  زا  بالقنا  تلم و  نیا  هک  يراظتنا  زا  بالقنا و  ياـه  ناـمرآ  زا  یگدـنز ، هار  زا  تقیقح ، زا  اـه  نآ  ندرک  لـفاغ  و  دـشاب - نآ 
يریگ تهج  ام و  تضهن  حور  هک  میوگب  دیا  ارو بـ ــ شا ــ مر و ع ــ حم ه  ــ لئـسم درومرد  ام  تضهن  يزوریپ  هناوتـشپ  دور ! یم  راک  هب  دراد ،

یضعب يار  ــ د ب ــ یاش دو . ـــ ارو ب ـ شا ــ ه ع ــ طو ب ــ برم ل  ـــ ئاسم و  ع )  ) هللاد ـ بع یبا  ترـضح  هب  هجو  ــ نیمه ت نآ  يزور  ـــ یپ هناوتـشپ  یلک و 
نآ هار  ــ مه م  ـــ یقیمع ه نا  ـــ میا ر  ـــــ گا یتح  ير  ــ کف ـچ  یه تسا . نیمه  تیعقاو  نکیل  دـسرب ، رظن  هب  لی  ـ قث يرد  ــ هب ق هلئـسم  نیا  ا  ــ ه
هار رد  هک  دـهدب  تکرح  ناـنچ  نآ  رد  ه  ـــ دـهدب ک تکر  ـــ نا ح ـ نچ نآ  در  مدر  ــــ ینویلیم م میظع  ياـه  هدوـت  تسناوـت  یمن  دـشا ، ـــ ب

هقلح نیا  ییادـجرکف  هب  هک  يرکفت  دـشاب . هتـشادن  د  ــ یدرت يا  هرذ  يرا  ـــ کاد ــ عاو ف ــ نا رد  دـندرک ، یم  فیلکت  ساسحا  هچ  نآ  ماجنا 
نید و اب  هک  یناـسک  يارب  تشاد و  مه  یبوخ  ياـه  هبذاـج  دوش و  یم  حرطم  ون  ياهدـید  اـب  یمالـسا  لـئاسم  هک  ییاـهزور  نآ  رد  دوب 

ملاع يار  ــ ه ب ــ کلب دوبن ، يدب  يزیچ  یمالسا  ر  ـــ کفت رد  ون  ياه  شیارگ  دوب و  مه  یکرابم  عوضوم  دنتـشادن ، يدایز  راک  رـس و  مالـسا 
ینامیا و لئاسم  مییایب  ام  هک  ـد  مآ دوجو  هب  ير  ـ کفنـشور هبـش  شیارگ  کی  دش ، یم  بوسحم  هریخذ  ناوج  رـشق  صوصخ  هب  مالـسا و 

دیا ـــ دینک ش ادج  هیر - ــ ا و گ ــ یناوخ ه هضور  اروشاع و  هب  طوبر  لئاسم مـ هلمج  زا  یساسحا -  یفطاع و  ـل  ئاسم زا  ار  مالـسا  يداقتعا 
دوب هدش  دراو  ییاهزیچ  هللادبع  ابا  يراکادف  تیاورو  اروشاع  رکذ  يارجام  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـندو کـه  ـــ ا ب ـــ هزور نآ  رد  يرایـسب 

رد نکیل  درک ، يدـشر  شیارگ  نیا  دوب و  نیریـش  بولطم و  ناشیارب  فرح  نیا  دـش ، یم  ناـیب  يزیمآ  فیرحت  ياـه  لکـش  هب  ًاـنایحا  و 
بوچرا ـــ هچ رد  ینلع و  یمـسر و  تروص  هب  نامراوگرزب  ماما  فرط  زا  هلئـسم  نیا  یتقو  ات  ه  ــ میدـید ک حوضو  هب  ا  ــــ م لـمع ، هنحص 

ما ــ ما دروخ  هرگ  اروشاع  هلئـسم  هب  لصف  ود  رد  نار  ـ یا تضهن  تفرگن . ماجنا  یعقاو  يدج و  راک  چـیه  دـشن ، حرطم  اروشا  ــ يا ع ــ یاضق
 –42 لاس مر  ــ حم ياهزور  ینعی  تضهن - لوا  لصف  رد  یکی  دندز ، هر  ـــ ارو گ ـــ شا ـــ هلئـسم ع ه  ـــ ار ب تضهن  ه  ــ لئـسم لصفود  رد  هر ) )

تبیصم رکذ  اه و  ناوخ  هضور  هضور ي  ینز و  هنیس  تئیه  یناوخ و  هضور  سلاجم و  ا و  ــ هینیـسح ه تضهن  لئاسم  نا  ــ یب نوبیرت  ه  ــ ک
: )) دندومرف مالعا  هیلع ) هللا  تمحر   ) ما ـــ ما هک  دوب  لا 57  ـــ مر س ـــ حم ینعی  تضهن  ر  ــــ خآ لصف  ير  ــــ گید دش و  یبهذم  ناگدنیوگ 
رارقر ــ یـشمش رب  نوخ  يزوریپ  ها  ـــ ار م ها  ــ نیا م ناو  ــ نع ناشیا  دـننک )). اـپ  هب  سلاـجم  مدرم  دوشب و  هتـشاد  گرزب  یمارگ و  مرحم  هاـم 

يارجام اب  تشاد  ینیـسح  تهج  حور و  هک  تضهن  يارب  ام  ینعی  دمآ ، دوجو  هب  یمدرم  یمومع و  میظع  نافوط  نامه  ًاددـجم  دـنداد و 
نآ تکرب  هب  زور  ـــ ما ا  ــ م  .... ینیسح تضهن  دنویپ بـا  ماماریبدت  دروخ . هرگ  مالسلا ) هیلع  ن( ــــ یسح ما  ــــ ما دای  ینیـسح و  تبیـصم  رکذ 

نیـسح ماما  هب  قشع  ام  هعماج  رد  رگا  میدروآ . دوجو  هب  ار  ماظن  نیا  نامدوخ  ه  ــ عماج رد  تضهن  نآ  هیحور  گنهرف و  ظـفح  تضهن و 
زوریپ هک  یتیفیک  نیا  اب  ینامز .  هلـصاف  نیا  اب  تضهن  هک  دوبن  مولعم  دوبن ، جـیار  لومعم و  اروشاـع  ثداو  بئاـصم و حـ رکذ  داـی  و  (ع )
نیـسح هک  یفدـه  نامه  ار  ام  راو  ـ گرزب ما  ــ ما دوب . تضهن  يزوریپ  رد  ير  ـــ ثؤ هداعلا مـ قو  ل فـ ــ ما ـــ نیا ع دیـسر . یمن  يزوریپ  هب  دـش 

زا لبق  هنابام  رکفنـشور  طلغ  روصت  نآ  تفارظ ، اب  هر )  ) ماـما دـندرک . ار  هدافتـسا  رثکادـح  لـماع  نیا  زا  دـندوب ، هدرک  ماـیق  ع )  ) یلع نب 
يریگ تهج  اب  ار  یبالقنا  یقرتم  یـسایس  يریگ  تهج  نا  ــ ـشیا دـندرب . نیب  زا  دوب ، جـیار  نا  ـــ مز زا  يا  ههرب  رد  هک  ار  بـالقنا  يزوریپ 

دـئاز و راک  کی  نیا  هک  دـندنامهف  دـندرک و  ایحا  ار  تبیـصم  رکذ  یناوخ و  هضور  دـندز و  هرگ  دـنویپ و  اروشاع  هیـضق ي  رد  یفطاـع 
ماما مرحم  بالقنا و  مرحم  هنا  ـــ تـسآ رد  ام  مینیب  یم  دوخ  یگدـنز  رد  ار  مرحم  جـیاتن  تسین . ام  هعماـجرد  خوسنم  یمیدـق و  یتـالمجت 

زا لبق  ياه  مر  ــ حم اب  بالقنا  ناود  مرحم  میراد . رارق  تسا ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  تضهن ، نآ  تالوصحم  زا  یکی  ه  ــ ک ع )  ) نیـسح
حـضاو و يریگ  تهج  حور  اـنعم و  نآ  رد  هک  تسا  ییاـه  مرحم  اـه ، مرحم  نیا  تسا . تواـفتم  اـم  زا  لـبق  اـم و  رمع  نارود  بـالقنا و 

مالـسا تکرب  هب  دیما  داجیا  مالـسا و  هملک  يالعا  تیمکاح و  تموکح و  مینیبیم ، دوخ  یگدنز  رد  ار  مر  ــ حم جـیاتن  ام  تسا . سوسحم 
زا یـضعب   .... دـینک یلاخ  رـضم  ياه  هیاریپ  زا  ار  هثداح   .... بالقنا مرحم و  لابق  رد  ام  هفیظو  تسا . مرحم  راثآ  ملاـع  نافعـضتسم  لد  رد 

نأش و بسانم  تسا ، هدش  هتـشون  اه  با  ــ تکزا یـضعب  رد  ه  ـــ هچ ک نآ  یتقو  دنـشاب ، یم  فالخ  لقن هـا  زا  یـضعب  دـنغورداه و  هیاریپ 
نیا زور  ــ ما مینک . ظفح  ار  هثداح  دنمتردق  شپترپ و  درک . ادـج  تخانـش و  دـیاب  ار  اه  نیا  تسین ، ینیـسح  تضهن  يانعم  موهفم و  قیال 
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؟؟ تسا ـــ جک دـیا ، هدروآ  دوجو  ه  ـــ ه ب ــــ یتضهن ک نیا  ه ي  ـــ ـشیر دـنیوگب  ا  ــــ هب م زور  ـــ ما ر  ـــ گا تسا . تضهن  کی  هناوتـشپ  هثداح 
ه ـــ ناو ـــ تـشپ ه  ـــ ثدا ــــ ن ح ــ یا سپ  تسا . ع )  ) نیـسح ما  ــــ ما و  ع )  ) نینمؤ ـــ ملار ـــ ـی ما و  ر(ص ) ــــ بما ـــ یپ شا  ه  ــــ ـشیر مییوـگ  یم  ا  ــ م

نآ ه  ـــ ،ب میدرک بوشم  تسین  نآ  وزج  هکییاهزیچ  اب  ار  هثداـح  يراـگنا  لهـس  يور  زا  هجوت و  یب  هتـسنادن و  اـم  رگا  تسا . تضهن  نیا 
هب یمدرم  ماظن  نیا  مینک  لوبق  فیاظو  رانک  رد  ار  راظتنا  عقوت و  میدرکن . تمدـخ  تسا  نآزا  یـشا  ــــ ه ن ــــ یبالقنا ک هب  زین  ه و  ـــ ثداـح

هرادا ما  ــــ مز هتبلا  دـننک ، کمک  د  ــــ یاب مدرم  تسا . نآ  نتـشاد  اپب  ماظن و  نیا  هماقا  رد  مدرم  هدامآ  لمع  هکلب  هدارا  طقف  هن  ریثأت  يانعم 
زا ایاضق  هب  نتـسیرگن  یقطنم  مدرم و  ربص  تبحم و  يرا و  ــ کمه تیا و  ـــ مح کـمک و  رگا  اـما  تسا ، ییار  ـ جا لوئـسم  تسدروشک  ي 

ياه دـیما  هک  دـیدج  لصف  هرود و  نیا  رد  دـیاب  تسین ..... راک  چـیه  هب  رداقیرگ  هزجعم  تسد  چـیه  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  اه  نآ  يوس 
هجوت رکذت و  ناش  یـساسا  فیاظو  هب  مدرم  دـنوش ، هدروآرب  تاراظتنا  اه و  دـیما  نآ  تسیاب  یم  دراد و  دوجو  نآ  هب  تبـسن  مه  يدایز 

؛ تشاد ییاه  اعدا  بالقنا  نیا  یمالـسا ، بالقنا  زاغآ  رد  لاوئـس : تسا !؟ هدش  کیدزن  شفادها  هب  ردقچ  یمالـسا ، بالقنا  دنوش . هداد 
زا شیب  بالقنا  نیا  تسا . یمهم  لاوئس  نیا  باوج : میا ؟ هدیسر  اهاعدا  نآ  اب  ردقچ  لاس ، تسیب  دودح  تشذگ  زا  دعب  رـضاح  لاح  رد 

نامرآ ققحت  يارب  مدرم  دوب . مدرم  دوخ  بالقنا  بالقنا ، دنک ؛ ییوگخساپ  مدرم  يارب  هک  دوب  هدماین  بالقنا  تشاد . ییاه  نامرآ  اعدا ،
، یعامتجا تلادع  زا  رادروخرب  هاگآ و  مدرم  نتـشاد  دازآ ، دابآ و  ناریا  کی  نتخاس  زا  دوب  ترابع  اه  نامرآ  نیا  دندرک ؛ بالقنا  ییاه 

نیا هب  ردقچ  هم  دیـسرپ  یم  دوب . امرفمکح  تکلمم  نیا  زور ب  نآ  هک  يرهق  دادبتـسا و  یملع و  یگدـنام  بقع  یگتـسباو و  زا  تاجن 
درک تدهاجم  شالت و  نآ  يارب  دیاب  هک  تسا  ییاهزیچ  تسا ؛ یجیردت  فادها ، نیا  ققحت  هک  منک  یم  ضرع  نم  میا ، هدیسر  فادها 

گنـس رجا و  رجآ  دـیاب  هک  یماظن  تسین ؛ هتخاس  شیپ  ياه  هناخ  لثم  هتخاس  شیپ  ماظن  کی  یمالـسا ، ماظن  تفر . شیپ  مدـق  هب  مدـق  و 
تلادع متفگ  نم  هک  مه  یمیهافم  نیا  دیایب . شیپ  یتالکـشم  هک  تسا  یعیبط  راک ، نیا  يانثا  رد  درب . الاب  ار  نآ  دیچ و  مه  يور  گنس 
بـسح رب  هک  دنتـسه  ییاـه  زیچ  اـه  نیا  دنتـسین ؛ يرجحتم  اتـسیا و  میهاـفم  دـنا  ماـظن  نیا  یناـبم  وزج  هک  تیونعم ؛ يدازآ ، یعاـمتجا ،

تسا یعیبط  یلیخ  تمحز ، رپ  شالترپ و  رایـسب  راک  نیا  يانثا  رد  دنک . ادیپ  رییغت  ناشقیداصم  تسا  نکمم  نامز ، تائاضتقا  تفرـشیپ و 
رب انب  نیا  زا  يا  هطقن  چـیه  هک  دوب  بقارم  درک و  يراـمعم  یـسدنهم و  یتسیاـب  مئاد  هتـسویپ و  روط  هب  نوچ  دـیایب ؛ شیپ  یتالکـشم  هک 

قینجنم هب  ار  انب  نیا  نمشد  دیایب و  شیپ  راک  يورین  دوبمک  رظن و  فالتخا  یهاگ  تسا  نکمم  هتبلا  دوشن . هتخاس  حیحـص  تهج  فالخ 
دیاب هک  دـهدب ، ماجنا  تسردان  يراک  انب ، يا  هشوگ  رد  هلمع ، ای  انب  نـالف  تسا  نکمم  یهاـگ  دـنک ؛ ناریو  ار  نآ  زا  يا  هشوگ  ددـنبب و 
هتشاد دوجو  ییاه  یلبنت  اه و  فعض  دنتسه ، انب  هدنزاس  رامعم و  ناشدوخ  هک  یناسک  رد  تسا  نکمم  یهاگ  درک ؛ میمرت  ار  نآ  تفر و 

یناوارف تالکـشم  هار ، نی  رد  نیارباـنب  تسا . نارگید  هیحاـن  زا  یلیمحت و  اـه  فعـض  مییوـگب  هک  تسین  روـط  نیا  مه  شا  همه  دـشاب ؛
میزاسب ار  ماظن  نیا  دیاب  ام  تسا . تالکشم  نیا  زا  یـشخب  بلط ، تردق  عامط و  ياه  مدآ  هار و  همین  قیفر  حلاصم ، دوبمک  دراد ؛ دوجو 

روط نامه  میا . هتفر  شیپ  دایز  ام  تفگ  مهاوخ  میا ؛ هتفر  شیپ  ردقچ  هک  دیـسرپب  نم  زا  رگا  هتبلا  میورب . شیپ  مدق  هب  مدـق  هرذ و  هرذ  و 
یمن باسح  هب  مدرم  روشک  نیا  رد  میا . هدرک  تفرشیپ  یلیخ  ام  هک  دید  دهاوخ  دشاب ، انشآ  روشک  نیا  هتـشذگ  اب  یـسک  رگا  متفگ ، هک 

اما دوشب ؛ هلازا  تیونعم  دش  یم  یعس  دوب ، مجاهت  دروم  روشک  نیا  رد  تیونعم  دنتـسه . اه  يریگ  میمـصت  روحم  مدزم  زورما  اما  دندمآ ،
ياسؤر هک  دیا  هدینـش  امـش  دیاش  دندش . یم  هدناشک  داسف  هب  ًادمع  هزور  نآ  تسا . غورف  رپ  نشور و  مدرم  نیب  رد  تیونعم  غارچ  زورما 

دندروآ و روشک  نیا  اب  ار  نیئوره  اهنآ  راب  لوا  دندوب ؛ روشک  نیا  رد  ردخم  داوم  ياهدـناب  ياکرـش  نیرتمهم  ناش ، اه  هداوناخ  روشک و 
شالت اب  دوجو و  همه  اب  ماظن ، هک  دینیب  یم  امش  زورما  دندرک . یم  جیورت  ناشدوخ  تسد  هب  ار  یتخب  دب  دایتعا و  داسف و  دندرک ؛ شخپ 

یشیامن ياهراک  روشک  نالوئسم  يارب  زور  نآ  اما  دننک  یم  قیدصت  ار  وا  راک  مه  ایند  همه  هک  هداتسیا  تالکـشم  نیا  لباقم  رد  ناوارف ،
ًاقلطم دوب ، رود  ياهرهـش  رد  هک  ییاـهزیچ  هیقب  هب  ییاتـسور ، یناـسر  قرب  هب  ییاتـسور ، ياـه  هداـج  هب  اهاتـسور ، هب  دوب . لوا  هجرد  رد 

دـص دودح  دندوب  هتـسناوت  اه  نآ  لاس ، هاجنپ  لوط  رد  اما  میهدب ؛ شرورپ  هدـبز  میهاوخ  یم  ام  هک  دـندروآ  یم  مسا  دـش . یمن  ییانتعا 
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اما متسناد ، یم  ار  شرامآ  ًاقیقد  زور  نآ  مدوب  دیعبت  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  رد  نم  دنشاب . هتشاد  روشک  نیا  رد  وجـشناد  رازه  هاجنپو 
! دندوب هیـسناسیل  رفن  هس  تشاد ، تیعمج  رفن  رازه  دـصتفه  دصـشش ، دودـح  زور  نآ  هک  ناتـسا  همه  رد  منامگ  تسین  مدای  تسرد  نالا 

یتح دنراد ؛ هاگشناد  روشک  ياهرهش  مامت  هک  دینیب  یم  امش  زورما  دندوبرفن ! تسیب  ًالثم  دندوب ؛ مک  رایسب  ناتـسا  نآ  ياه  هملپید  دادعت 
ار بلطم  نیا  نم  دنراد . یناوارف  یملع  ياه  تفرشیپ  عونتم و  ياه  هتشر  ناوارف و  نایوجـشناد  ددعتم و  ياه  هاگـشناد  رهـش  زا  یلیخ  رد 

یمن ام  هب  ار  اه  نآ  ریمعت  هزاجا  یلو  دـنتخورف ؛ یم  ام  هب  ار  ناشدوخ  ياهرازبا  هیقب  یگنج و  يامیپاوه  اه  ییاـکیرما  هک  ما  هتفگ  اـهراب 
لیاوا هدـنب  هک  تشاد  دوجو  اـکیرما  ناریا و  نیب  یکرتـشم  قودنـص  زور  نآ  تسا . یبـیجع  ناتـساد  اـه  شورف  نآ  ناتـساد  هتبلا  دـنداد !

، مدرک يریگیپ  ار  نآ  متفر و  سلجم  هب  دـعب  مدرک ؛ فشک  ار  نیا  مدـش ، راک  هب  لوغـشم  اج  نآ  رد  متفر و  عافد  ترازو  هب  هک  بـالقنا 
یم قودنـص  نآرد  ار  لوپ  ناریا  تلود  هک  دنتـشاد  يراصتخا  مان  اب  یقودنـص  دنا ! هدادن  باوج  اه  ییاکیرما  مه  زورما  ات  هنافـساتم  هک 
نیا رد  رـالد  اـهدرایلیم  دـش ، زوریپ  بـالقنا  یتـقو  دنتـشاد ! هدـهع  هب  اـه  ییاـکیرما  ار  لوپ  تشادرب  سنج و  عوـن  سنج و  اـما  تخیر ؛
یم ناریا  هب  هدنرپ  هلیـسو  نیمه  یتقو  دنا . هدنادرگن  رب  ناریا  تلم  هب  ار  لوپ  نآ  دنا و  هدادـن  یباوج  اه  ییاکیرما  زونه  هک  دوب  قودـنص 

هک يا  هعطق  نآ  ًادبا  دنتـشاد ؟ اه  نیا  لاثما  هاگراک و  هاگ و  ریمعت  اج  نیا  دینک  یم  لایخ  امـش  دـش . یم  ریمعت  جاتحم  یتم  دـعب ا  دـمآ ،
اه هد  زا  بکرم  شدوخ  یهاگ  هک  دراد  دوجو  یگرزب  ياه  هعطق  نوچ  دـندوب  هدروآ  نوریب  امیپاوه  لـخاد  زا  ار  نآ  دوب و  هدـش  بارخ 

هعطق اب  ار  نآ  دـندرب و  یم  اکیرما  هب  امیپاوه  اب  دریگ ؛ تروص  يریمعت  نآ  يور  دوشب و  زاب  اـجنیا  رد  هک  دـنداد  یمن  هزاـجا  تسا  هعطق 
لثم دراد  ناریا  تلم  زورما  دندوب . هدرک  راتفر  يروط  نیا  تلم ، نیا  اب  دندنادرگ ! یم  زاب  ناریا  اب  ًاددجم  دندرک و  یم  ضوع  دـیدج  يا 

هـسیاقم لباق  هرود  نآ  اب  ًالـصا  تیعـضو  نیا  درک ؛ زاورپ  دـندوب ، هتخاس  ام  لنـسرپ  هک  »ي  ردـنت  » يامیپاوه دزاس . یم  ار  اـمیپاوه  ناـمه 
هار زونه  ام  ًادـبا . تسا : نیا  نم  خـساپ  معناق ، دـح  نیا  هب  ایآ  هک  دیـسرپب  نم  زا  رگا  اهتنم  میا ؛ هدرک  يدایز  تفرـشیپ  ام  نیاربانب  تسین .
زا یحطس  نآ  هب  مه  تسا  ریگتخس  یلیخ  صوصخ  نیا  رد  مالسا  تسا و  هتساوخ  ام  زا  مالسا  هک  یعامتجا  تلادع  هب  مه  میراد ؛ يدایز 

اهراب نم  هک  نیا  تسا . ینالوط  یهار  هار ، نیا  میراد ؛ راک  زونه  ام  میا . هدیسرن  زونه  تسا ، نآ  هتسیاش  قحتسم و  ناریا  تلم  هک  يدازآ 
شرتـمولیک ره  در  هک  تسا  یهار  مه  هار  نیا  دـینک ؛ یط  ار  هار  نیا  دـیاب  امـش  تسا . نـیمه  يارب  دـینک ، هداـمآ  ار  ناـتدوخ  میوـگ  یم 

نآ دنـشاب . ریذپان  یگتـسخ  دیاب  یعامتجا  تلادع  نازابرـس  درک . فقوت  دیابن  هار  نیا  رد  اذـل  تسا ؛ هدـش  بصن  عونمم » فقوت   » يولبات
تدایـس و هب  هنوگ  نیا  تلم ، دـننکن . سح  یگتـسخ  دـیاب  دـننک ، یم  تکرح  گرزب  ياهنامرآ  ینالوط و  ياـه  هار  نیا  رد  هک  یناـسک 

تـسا نیا  تلم  کی  يارب  تبیـصم  نیرتگرزب  دسر . یمن  تداعـس  تدایـس و  هب  یلبنت  اب  یتلم  چیه  دسر . یم  شدوخ  ياهنامرآ  ییاقآ و 
هب ام  بالقنا  يزوریپ  درک  لابند  ار  فده  یتسیاب  ریخن ، شلو ؛ سپ  مینک ، نیمات  ار  دوخ  ياه  فدـه  همه  میتسناوتن  ام  نوچ  دـیوگب  هک 
اج نیا  زا  زیچ  همه  تسا . یناسنا  سفن  حالـصا  ملاع ، حالـصا  يارب  يروحم  یلـصا و  هطقن  مالـسا ، رد  دوب  مدرم  صولخ  افـص و  تکرب 
«. ْمُکَـسُْفنَا ْمُکیلَع   «، » ْمَکَـسُفنَا اوق  » دومرف دنزب ، قرو  ار  خـیرات  دوخ ، دـنمتردق  تسد  اب  تساوخ  یم  هک  یلـسن  هب  نآرق  دوش . یم  عورش 

یمالـسا هعماج  رگا  اهاّکَز .» ْنَم  َحَلفَا  نم  دَق  « ؛ دینک هیکزت  حالـصا و  ار  ناتدوخ  سفن  دیزادرپب و  ناتدوخ  هب  دـینک ، تبقارم  ار  ناتدوخ 
اپ مالسا  دنتـشادن ، دوجو  شغ  یب  صلاخ و  افـصم و  ياه  مدآ  مزال ، هزادنا  هب  نآ  رد  دوب و  هدشن  عورـش  اهناسنا  هیکزت  زا  مالـسا ، ردص 

ناسنا رگا  داتفا . یمن  تکرح  هب  مالـسا  طخ  رد  خیرات  دشیمن و  زوریپ  ملاع  هناکرـشم  بهاذـم  رب  درک ، یمن  ادـیپ  شرتسگ  تفرگ ، یمن 
زا ندش  دنلب  ادخ و  يارب  راک  صالخا و  صولخ و  افـص و  تکرب  هب  دـش ، زوریپ  هک  هم  بالقنا  تسین . داهج  دـشابن  افـصم  اکزم و  ياه 

نامز رد  نم  یناهج  داـعبا  رد  مالـسا  هولج  تیمها و  دوب . روط  نیمه  مه  یلیمحت  گـنج  رد  تمواـقم  دوب . یـصخش  يداـم و  عفاـنم  رس 
هتبلا دوب . اه  پچ  رایتخا  رد  ًاتدـمع  اهدـهعتم  ریغ  سنارفنک  مدرک . تکرـش  هوبابمیز  رد  اه  دـهعتم  ریغ  سنارفنک  رد  يروهمج ، تسایر 
نیا هک  ورتساک  لدـیف  یکی  دوب ، هباگوم  تربار  یکی  هدـمع  نادرگراک  اما  دـندوب ؛ اج  نآ  رد  مه  اکیرما  برغ و  هب  لیامتم  ياه  تلود 

. دوب اه  نیا  تسد  رد  ینادرگراک  هدمع  دنتـشاد و  روضح  دـندوب ، يوروش  رادـفرط  هک  ایند  پچ  روهمج  ياسور  هیقب  دـندوب و  پچ  اه 
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، روشک قیاقح  بالقنا ، قیاقح  دوب . يرابکتـسا  دض  ییاکیرما و  دـض  دـص  رد  دـص  نم  ینارنخـس  مدرک . ینارنخـس  اج  نآ  رد  متفر  نم 
هب تدـش ، تحارـص و  نامه  اب  دـعب  متفگ . ار  اه  نیا  لاـثما  یلیمحت و  گـنج  هب  طوبرم  لـئاسم  ناریا ، تلم  هیلع  میارج  اـکیرما ، میارج 

دهعتم ریغ  اهنت  تفگ ، نم  هب  پچ  روهمج  ياسور  نامه  زا  یکی  دندوب ! هدنام  توهبم  اه  نیا  مدرک ؛ هلمح  ناتـسناغفا  هب  يوروش  زواجت 
یم روبجم  شنانمشد  یتح  دنک و  یم  ادیپ  هولج  تیمها و  روط  نیا  یناهج ، داعبا  رد  یمالسا  ماظن  دینیبب ، تسا . ناریا  سنارفنک ، نیا  رد 

یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  ام  هعماج  داد  تیوه  ساسحا  تیـصخش و  ام  هب  درک و  هدـنز  ار  اـم  بـالقنا ، دـننک . مارتحا  وا  هب  دـنوش 
ار ام  بالقنا  میدوب ؛ مگ  قرغ و  یناهج  جاوما  رد  مهن  دون و  ءزج  ناونع  هب  ام  تفای . زاب  ار  شدوخ  تیصخش  ینعی  درک ؛ تیوه  ساسحا 

هتشاد یعضوم  نخس و  یناهج ، لئاسم  نیرت  یساسا  رد  دناوت  یم  تلم  کی  هک  تخومآ  ام  هب  بالقنا  داد . تیـصخش  ام  هب  درک و  هدنز 
کی شزرا  دتسیاب . نآ  یپ  دنک و  زاربا  دنهاوخ ، یم  هچ  ملاع  ياهردلق  نادنمتردق و  هک  نیا  هب  هجوت  نودب  تحارص و  اب  ار  نآ  دشاب و 
کی يارب  یفنم . طاقن  زا  هکلب  بوخ ، ياهزیچ  زا  هن  مه  نآ  هناروکروک ؛ يور  هلابند  هب  هن  تساهزیچ ، نیا  هب  للملا  نیب  هعماـج  رد  تلم 

تکرب هب  نیا  داد ؛ ام  هب  بالقنا  ار  نیا  تسین ؛ شزرا  ندوب  رت  دـنمتورت  رت و  يوق  رت و  تفلک  ندرگ  ياـه  تلود  يوگ  ناـبرق  هلب  تلم ،
رد هک  عاجـش  تلم  کی  ناونع  هب  یناهج  هنحـص  رد  ناریا  تلم  یمالـسا و  يروهمج  ماظن  تردق ،  مامت  اب  مه  نالا  دیـسر . ام  هب  مالـسا 

ظاحل زا  ام  دیشخب  یملع  شـشوج  كرحت و  تردق  تأرج و  ام  هب  بالقنا  مالـسا و  دنحرطم . دیا ، هدیا  بحاص  نوگانوگ  لئاسم  هنیمز 
نیا دوب . لیطعت  اه  شخب  زا  یضعب  رد  یملع  ششوج  كرحت و  لاس ، هاجنپ  زا  شیب  میدوب . هدش  هتشاد  هگن  بقع  هدنام و  بقع  یملع ،

ناـگبخن و تلم و  دـنتفرگ . اـم  تلم  زا  ار  رواـب  دوب . يا  هدنـشک  مس  لـثم  تلم  نیا  يارب  دـنروآدوجو ، هب  هک  یعناوم  دوب ، دـنک  روـشک 
ار تعاجش  نیا  تأرج و  نیا  لاجم و  نیا  یـسک  ًالـصا  هک  دندرک  هتـسبلد  نانچ  نآ  تساهزرم ، نیا  نوریب  زا  هچنآ  ره  هب  ار  ام  ياهزغم 

يدودـح ات  مه  زونه  ام  درک . هئارا  يا  هیرظن  نآ  اـه و  فرح  نآ  زا  ریغ  اـی  اـه  فرح  نآ  فـالخ  رب  ناوت  یم  دـنک  رکف  هک  دـنکن  ادـیپ 
هجیتن مینک ، یم  هدـهاشم  زورما  هچنآ  دیـشخب . تأرج  ام  هب  بـالقنا  داد ئ  يرواـبدوخ  اـم  هب  مالـسا  هتبلا  میتسه . اـه  فرح  نآ  راـتفرگ 

فیاظو و تسا  ماظن  یلک  يراذگ  تسایس  يربهر ، تیلوئسم  نیرتمهم  تفرـشیپ . درک و  تیوقت  ار  تأرج  نیا  دیاب  تسا ؛ تأرج  نیمه 
ياوق همه  ینعی  دوشیم ؛ بوسحم  ماظن  یلک  راذگتسایس  يربهر ، تسا . هدمآ  یـساسا  نوناق  رد  هک  يزیچ  نامه  يربهر ، ياه  تیلوئـسم 
هراوق تکرح و  دنیامن . میظنت  ار  ناشدوخ  ییارجا  ياه  تسایس  دننک و  يزیر  همانرب  يربهر  ياه  تسایـس  بوچراهچ  رد  دیاب  هناگ  هس 
دروم یگژیو  تسا . يربهر  تیلوئـسم  نیرتمهم  نیا  دنک ؛ یم  نیعم  يربهر  هک  دـشاب  ییاه  تسایـس  بوچ  راهچ  رد  دـیاب  ماظن  یلک  ي 

یم یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  يرگید  تیلوئسم  ره  هب  ای  دور ، یم  سلجم  هب  هک  یسک  نآ  یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  لوئسم  کی  زاین 
مورحم تاقبط  تلم و  هک  ار  یـشقن  دناوت  یمن  رگید  دوب ، هعماج  رادروخرب  تاقبط  عفانم  تمدخ  رد  تسرپ و  هناگیب  دـساف ، رگا  دـسر ،
یجراخ ياه  تسایس  تاغیلبت و  رشت  لباقم  رد  دوب ، یبوعرم  هیصوت و  هوشر و  رگ ، هلماعم  ناسنا  صخش  نآ  رگا  دنک . افیا  دنهاوخ ، یم 

زا ریغ  صخـش  نیا  دـنک . نیعم  ار  تلم  کلم و  فیلکت  دنیـشنب و  اج  نآ  دورب  دریگب و  رارق  مدرم  دامتعا  دروم  دـناوت  یمن  رگید  دز ، اج 
چیه خـیرات ،  نیا  اـت  دراد . جاـیتحا  مه  تـسرد  هدـیقع  یـسایس و  ینید و  ياوـقت  یقـالخا ، تعاجـش  هـب  یتاذ ، ییاـناد  یتاذ و  تیاـفک 
یلعف تموکح  لثم  یتموکح  چیه  خیرات ، نیا  ات  هک  دینادب  ار  نیا  امش  تسا  هدوبن  نیمزرـس  نیا  رد  ناریا ، یلعف  تموکح  لثم  یتموکح 

یم تباـث  ار  نآ  میوگ و  یم  نیقی  روط  هب  ار  نیا  نم  دـشاب ؛ یکتم  مدرم  هفطاـع  تساوـخ و  يار و  هب  هک  هدوـبن  نیمزرـس  نیا  رد  ناریا ،
، ندوب تموکح  کی  رایتخا  رد  مدرم  هفطاع  رواب و  نامیا و  تسا ؛ فرح  کـی  ندرک ، شیاتـس  هک  دـنا  هدوب  ییاـه  تموکح  هتبلا  منک .
، تسا روط  نیمه  مه  نالا  تسا ؛ مدرم  هب  هیکت  بالقنا و  تکرب  هب  نیا  تسا ؛ یمالـسا  يروهمج  هب  قلعتم  نیا  تسا ؛ رگید  فرح  کـی 
. تسا هدـشن  هارمه  نارادـمامز  ینیب  رترب  دوخ  ساسحا  تینوعرف و  اب  مدرم ، لابقا  اج  نیا  رد  منک . یم  ضرع  مامت  راختفا  اـب  هدـنب  ار  نیا 

روشک نالوئسم  ریاس  نیملاعلا  بر  هللادمحلا  مرادن  ییایربک  ساسحا  مدوخ  رد  نزوس  رس  کی  منز  یم  فرح  امش  اب  مراد  نالا  هک  هدنب 
دوجو يزیچ  نینچ  ادـبا  الـصا و  درادـن ؛ مه  هیئاـضق  هوق  سیئر  درادـن ، مه  سلجم  سیئر  درادـن ، مه  روهمج  سیئر  دـنا ؛ هنوگ  نیا  مه 
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هدهع رب  نالوئـسم  تسین . ادرف  اما  دراد ، دوجو  یحابـص  دنچ  زورما  تساه ، نآ  تسد  رد  ادخ  تناما  هک  دـنناد  یم  ام  نالوئـسم  درادـن .
هتفگ فازگ  درادن ، یبیع  چیه  ام  یمالسا  ماظن  دییوگب  دنک و  اعدا  یـسک  رگا  تسا . روشک  نیا  هب  طوبرم  نیا  دنلئاق ؛ یفیاظو  ناشدوخ 

ام هتـساوخ ، مالـسا  هک  ار  یبلاق  نامه  درادن و  یبیع  چـیه  ام  یمالـسا  ماظن  دـیوگب  دـنک و  اعدا  اه  ناوج  نیا  لباقم  رد  یـسک  رگا  تسا 
كرابم مسا  یناـسک  یتقو  میتسه . یفیعـض  ياـهناسنا  اـم  دوخ  تسین . روط  نیا  هجو  چـیه  هب  تسا ، هتفگ  فازگ  مینک ، یم  هداـیپ  میراد 

یم منت  هدـنب  دروآ ، یم  شلابند  مه  ار  ام  مسا  دـعب  دـنروآ ، یم  ار  هادـف ) یحور  ) رـصع یلو  كرابم  مسا  ای  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
نیرتمک اجک ، ام  میزورما ، يایند  هدولآ  ياضف  نیمه  هایگ  ام  دنراد . هلـصاف  یلیخ  میتملظ ، رد  قرغ  هک  ام  اب  قلطم ، رون  قیاقح  نآ  دزرل .

ام اجک ؟ نیـسح  ماما  يالبرک  رد  هدـش  ادـف  یـشبح  مالغ  نآ  اجک و  ام  اجک ؟ اهنآ  ربنق  اجک و  ام  اجک ؟ اـه  نآ  نادرگاـش  نیرتکچوک  و 
، میا هتخانش  ار  نامهار  هک  یناملسم  ناونع  هب  ام  هم  تسا  نیا  تسا ، تقیقح  هک  هچنآ  اما  میوش . یمن  بوسحم  مه  مالغ  نآ  ياپ  كاخ 

میهاوخ همادا  مینک و  یم  تکرح  میراد  هار  رد  دوجو  همه  هب  میا و  هتـشاذگ  هار  نیا  يارب  ار  دوـخ  يورین  میا و  هتفرگ  ار  دوـخ  میمـصت 
هیآ 22 بازحا ، هروس  هیآ 15 2. میرم ، هروس  .1 تشون :  یپ  تسا . لح  لباق  مه  صقاون  نیا  همه  دراد ؛ دوجو  ام  راـک  رد  یـصقاون  داد .

تیالو ثیدح   www.hawzah.net www.rahpouyan.com www. iscanews.ir عبانم : هیآ 88  فهک ، هروـس  .3
نوخسار یناسر  عالطا  یگنهرف  هاگیاپ 

یمالسا ياروش  سلجم  زا  يربهر  مظعم  ماقم  هژیو  تابلاطم 

هرود نیمتـشه  ناگدنیامن  اب  رادید  رد  ناشیا  تانایب  یـسررب  متـشه و  سلجم  راک  هب  زاغآ  تبـسانم  هب  بالقنا  مظعم  ربهر  مایپ  هب  هجوت 
 ، تایونم رب  ارذگ  يرورم  ساسا  نیمه  رب  دنکیم . صخشم  روشک  یساسا  لیاسم  هب  هجوت  اب  ار  سلجم  تکرح  ریسم  ینشور  هب  سلجم 

دشاب ناگدنیامن  يارب  ییهغدغد  دناوتیم  سلجم  حاتتفا  ماگنه  هژیوب  هتـشذگ  لاس  دنچ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياههتـساوخ  اهدربهار و 
زا دوخ  تاـعلاطم  ناوـنع  هب  ار  سلجم  زا  يربـهر  تاراـظتنا  تاـعقوت و  دـیاب  زین  مدرم  دـنیامن . ییارجا  هداد و  رارق  نیعلا  بصن  ارنآ  اـت 

هتـشاد دـنناوتیم  اهدربهار  نیا  ققحت  رد  یـصاخ  درکراک  شقن و  اتـسار ، نیا  رد  مه  اههناسر  تاـعوبطم و  هدرک و  يریگیپ  ناگدـنیامن 
اب رادـید  رد  و  ( 7/3/87) اهنآ هب  دوخ  مایپ  رد  ناگدـنیامن  فیاـظو  حرـش  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  هک  ینیداـینب  یـساسا و  تاـکن  دنـشاب .

یمالـسا يروهمج  یـساسا  نوناق  روشک  راتخاس  رد  سلجم  هاگیاج  دومن : ءاصحا  لیذ  تروص  هب  ناوتیم  ار  دندومرف  ( 21/3/87) ناشیا
لصا رد 20  هتخادرپ و  یمالسا  ياروش  سلجم  عوضوم  هب  لصا  رد 29  میقتسم  روط  هب  تسا  روشک  هرادا  روشنم  تلم و  قاثیم  هک  ناریا 

هک هدوب  رادروخرب  يرادـتقا  هاـگیاج و  ناـنچنآ  زا  یلم  تیمکاـح  داـهن  ناونع  هب  سلجم  تسا . هدرمـشرب  سلجم  يارب  صاـخ  یفیاـظو 
ماظن هعومجم  نیرتیو  ناونعب  ارنآ  مه  يربهر  مظعم  ماقم  دنتسناد و  یمالسا  يروهمج  ماظن  ياهداهن  سار  رد  ار  نآ  هر )  ) ماما ترضح 

. دـننیچیم دوخ  يراـک  نیرتیو  رد  ار  باـن  بوخ و  ياـهزیچ  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  نیرتـیو  هملک  دربراـک  مدرم ، فرع  رد  و  دـناهدیمان .
نیرتیو قادـصم  ات  دـشاب  اه  نیرتهب  زا  مه  نآ  درکلمع  تراظن و  تابوصم و  دارفا و  نیرتهب  ياراد  دـیاب  ماظن  نیرتیو  ناونعب  مه  سلجم 
هتـشاد هجوت  دینکن . تلفغ  ناتدوخ  هاگیاج  زا  : » دنیامرفیم ناگدـنیامن  هب  هنوگ  رادـشه  هجوت  نمـض  هل  مظعم  دـنک . قدـص  نآ  رب  ماظن 

. دیهدن رارق  تلفغ  دروم  سلجم  نیا  رد  ار  يریگعضوم  میمـصت و  تیمها  هچ ؟ ینعی  یمالـسا  ياروش  سلجم  تساجک و  اج  نیا  دیـشاب 
هتـساوخو دربـهار  شخب ، نیا  رد  هل  مظعم  دراد ». رارق  مشچ  يوـلج  هک  تسا  یمالـسا  ماـظن  نیرتـیو  يریبـعت  هـب  هـلق و  زکرم و  اـج  نـیا 

شقن یب  سلجم  کی  هراومه  یمالسا  ماظن  نانمشد  . » دننکیم لیلحت  یفنم  ریثات و  یب  هراومه  ار  سلجم  نوماریپ  یمالسا  ماظن  نانمشد 
دیاب سلجم  : » دننکیم نایب  دیکات  اب  ماظن  نانمشد  دربهار  نیا  حیرص  در  نمض  ناشیا  دشاب » هتـشادن  يریثات  هک  یـسلجم  دناهتـساوخ ، ار 

يربهر مظعم  ماقم  دوخ  نانخـس  زا  رگید  شخب  رد  دـشاب » نیا  لابند  دـیاب  شالت  يهمه  دـشاب ؛ شقن  ياراد  لاعف و  گنر ، رپ  راذـگرثا ،
یسایس لیاسم  رد  امش  يریگعضوم  دیتسه . تلم  يهصالخ  هراصع و  هدنیامن  امـش  : » دنیامرفیم نایب  هنوگنیا  ار  سلجم  یـسایس  هاگیاج 
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ار نمـشد  دناوتیم  یهاگ  دشاب : دـناوتیم  هنوگ  ود  يریگعضوم  نیا  تسا . ناریا  تلم  يریگعضوم  زا  یکاح  انعم  کی  هب  یللملانیب ، و 
دناوت یم  دنک ، قیوشت  یهاوخهدایز  هب  بلط و  نوزف  راکبلط و  خاتـسگ و  یمالـسا  ماظن  هب  تبـسن  ار  وا  دنک و  راودـیما  رتشیب  تلاخد  هب 

یگداتسیا حلاصم ، عبانم و  هب  یهاگآ  یگداتسیا ،  تبالـص ،  وا ، ناگدنیامن  ناریا و  تلم  رد  هک  دنک  ساسحا  دشاب ؛ سکعب  تسرد  مه 
یهار دنریگب و  هچیزاب  هب  ار  یلم  عفانم  هک  تسا  نیا  ناشتمه  يهمه  هک  دراد  دوجو  یناسک  اب  يراگزاسان  حلاصم و  یلم و  عفانم  رـس  رب 
ماظن هک  ینونک  ساسح  طیارش  رد  هک  دنراد  راظتنا  متشه  سلجم  زا  بالقنا  مظعم  ربهر  نایب  نیا  اب  دننک ». ادیپ  تلم  نیا  رب  هرطیس  يارب 
هطلـس ماـظن  لـباقم  رد  تعاجـش  تردـق و  اـب  تسا  هتفاـی  تسد  يا  هقطنم  هـصرع  رد  تردـق  زا  یبوـلطم  حطـس  هـب  یمالـسا  يروـهمج 

رب تلود  تلم و  یگداتسیا  رد  یساسا  شقن  تسا  روما  مامت  سأر  رد  هک  سلجم  مهم  یسایس  هاگیاج  هک  تسا  یهیدب  دننک . یگداتسیا 
نآ یتراـظن  دـعب  سلجم  تاراـیتخا  مهم و  فیاـظو  زا  یکی  ناگدـنیامن  تراـظن  يارب  يوق  رازبا  تابـساحم  ناوید  دراد . یلم  عفاـنم  رس 

لوصا 52 و رد  تابـساحم  ناوید  فیاظو  رایتخا و  تسا . اهنآ  زا  یکی  تابـساحم  ناوید  سلجم ، یتراظن  ددعتم  ياهرازبا  نیب  رد  تسا .
يدج یلیخ  ار  تابـساحم  ناوید  هک  دننک  یم  شرافـس  ناگدنیامن  هب  يربهرمظعمماقم  ساسا  نیا  رب  تسا . هدش  نایب  یـساسا  نوناق   53
ناوـید متفگ  یم  ناراکردـنا  تسد  نالوئـسم و  هب  ررکم  یلبق  سلاـجم  رد  نم  : » دـننک هدافتـسا  دوـخ  راـک  ياتـسار  رد  نآ  زا  دـنریگب و 

 ، دـندرک شوگ  یـضعب  هتبلا  منک . یم  ضرع  ار  هتکن  نیا  مه  امـش  هب  تسا . یمهم  رایـسب  رازبا  نیا  دـیریگب ؛ يدـج  یلیخ  ار  تابـساحم 
تلم يهدمع  یمومع  دمآرد  اهنت  تلم  نیا  میظع  هجدوب  تسا . مهم  یلیخ  تابساحم  ناوید  دینک . شوگ  اما  دندرکن ؛  شوگ  مه  یضعب 

صیخـشت هجدوب و  غیرفت  هلأسم  دش . جرخ  هنوگچ  هجدوب  نیا  هک  دشاب  صخـشم  دـیاب  دریگ ؛ یم  رارق  ياههاگتـسد  رایتخا  رد  هک  تسا 
ثحب رد  بالقنا  مظعم  ربهر  دینکن ». تلفغ  نیا  زا  تسامش ؛  یتراظن  ياهرازبا  نیرتمهم  زا  یکی  هتفرگ ، ماجنا  هک  يراک  مقس  تحص و 

هک شودخم  تاطابترا  زا  دشاب و  ینوناق  دنهد  یم  ماجنا  هک  یتراظن  راک  هک  دننکیم  شرافس  ناگدنیامن  هب  تابساحم  ناوید  رب  تراظن 
هاگیاج تیاهن  رد  هلأسم  نیا  هک  ارچ  دنزیهرپب  ًادج  دریگب  تروص  یتراظن  تحت  ياههاگتـسد  ناگدنیامن و  زا  یـشخب  نیب  دراد  لامتحا 

ار دوخ  شالت  همه  دینک ،  هدافتـسا  یتراظن  ياهرازبا  زا  دیهاوخب  رگا  : » دنیامرفیم هنیمز  نیا  رد  هلمظعم  درک . دـهاوخ  رثا  یب  ار  سلجم 
ررـض هب  ًاقلطم  شودـخم ، ياهطابترا  زا  یـضعب  ودـشاب  ینوناـق  ناـتتراظن  تحت  ییارجا و  ياههاگتـسد  اـب  طاـبترا  هک  دـیهدرارق  نیا  رب 

ناگدـنیامن و زا  یـشخب  نیب  هک  دـجنگ  یمن  ینهذ  ياه  ضرف  رد  اما  مینک ؛ هراشا  یعمج  ای  يزیچ  اـی  یـسک  هب  میهاوخ  یمن  تساـمش .
درک و دهاوخ  شودخم  ار  تراظن  ًاعطق  نیا ، دیایب . دوجو  هب  یحیحـص  ریغ  شودـخم و  تاطابترا  تراظن  تحت  ياههاگتـسد  زا  یـشخب 

رگید سلجم  هاگنآ  درک ؛ دـهاوخ  بلـس  سلجم  زا  تسا ، هداد  سلجم  هب  نوناق  هک  یمیظع  ییاناوت  تفرگ و  دـهاوخ  ار  تراظن  تردـق 
يراذگنوناق یمالسا ،  ياروش  سلجم  یلـصا  مهم و  ياهدرکراک  زا  یکی  سلجم  تیفرظ  نیرتمهم  يراذگنوناق  دوب ». دهاوخن  راذگرثا 

دناوت یم  یساسا  نوناق  رد  ررقم  دودح و  رد  لئاسم  مومع  رد  یمالسا  ياروش  سلجم  تسا « : هدمآ  یساسا  نوناق  لصا 71  رد  هک  تسا 
نیرتگرزب زا  یکی  دننک و  یم  دیکأت  سلجم  يراک  تیفرظ  زا  هنیهب  هدافتسا  هب  ادتبا  شخب  نیا  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  دنک ». عضو  نوناق 

. دنهد یم  رارق  هظحالم  دروم  ار  يراذگنوناق  رد  اهدـیابنو  اهدـیاب  يرـس  کی  سپـس  و  دـنناد . یم  يراذـگنوناق  ار  سلجم  ياه  تیفرظ 
دیاب ناگدنیامن  تسا «. روشک  ندروآرد  تکرح  هب  يارب  نوناق  يرازفامرن  شقن  دننک  یم  لابند  عوضوم  نیا  رد  هک  یمهم  هتکن  هلمظعم 
یتلم روشک و  ره  يارب  يراذـگنوناق  دراد . روشک  دربشیپ  روشک و  هرادا  رد  یـشقن  هچ  دـننکیم  عضو  نانآ  هک  ینوناق  هک  دنـشاب  هجوتم 

زا تسا . هدوشگ  رـشب  لـباقم  رد  ار  ینیون  هار  هک  ناریا  تلم  ریظن  یگرزب  تلم  ناریا و  نوـچمه  يروـشک  يارب  اـما  تسا ، مهم  هسفنیف 
هدنیآو لاح  ياشگهار  هک  راگدنام  نیناوق  دیاب  یتراظن  شقن  رب  هوالع  بوخ  سلجم  کی  دوش ». یم  رادروخرب  رت  ناوارف  رایسب  یتیمها 

نوناق ياهیگژیو  نوماریپ  متشه  سلجم  ناگدنیامن  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  دناسرب . بیوصت  هب  یـسانشراکرظن  اب  ار  دشاب  مدرم 
زج دشاب و  مدرم  یگدنز  تالکشم  رب  رظان  اشگ و  هرگ  هدش ، یـسانشراک  حیرـص ، راگدنام ، لماک ، عماج ، دیاب  نوناق  دندومرف . بولطم 
رد ار  مدرم  دوش و  ارجا  فلتخم  ياه  تیعقوم  طیارـش و  رد  دـناوتب  تسا ، مزال  تدـم  هاتوک  رد  اـه  هرگ  ندرکزاـب  يارب  هک  يدراوم  رد 
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رنه متـشه ، سلجم  ناگدنیامن  هب  باطخ  دوخ  مایپ  رد  هلمظعم  روکذم  دراوم  رب  هوالع  دنک ». عمج  رطاخ  هدنیآ  يارب  ناشتامیمـصت  هراب 
نایب بوخ  نوناق  يارب  ار  يرگید  ياهیگژیو  يرـس  کی  ناشیا  دـنناد . یم  یگدـنیامن  ياـهنیرترب  زا  ار  يراذـگ  نوناـق  یـسیون و  نوناـق 

، يراگدنام لباق  روانهپ و  هچره  ياهرتسگ  ياراد  تدم  دنلب  هاگن  اب  لاح  نیا  اب  دمآزور و  فافش ، ناور ، دمآراک ، دیاب  نوناق  دندومن « :
رد يربهر  مظعم  ماقم  تایونم  رد  مه  ییاهدـیابن  يرـس  کی  لاح  نیع  رد  دـشاب ». یمومع  عفانم  مدرم و  ياـهزاین  هب  فوطعم  هرـسکی  و 

، يراذـگنوناق رد  زیمآتجاجل  هاگن  یـصخش ، یـشخب ، یئزج ، شرگن  زا «  تسا  ترابع  اهنآ  هلمج  زا  تسا  رظندـم  يراذـگنوناق  ثحب 
مظعم ماقم  نایاپ  رد  دوش ». نک  هشیر  دـیاب  نیناوق  رد  رارکت  ضقانت و  دـبای ، حـیجرت  دـیاب  اهتیولوا  . » دوش زیهرپ  ًادـج  رابنایز » دوسیب ،

رد ناگدنیامن  صاخ  یقالخا  ياهدربهار  دندومن . دـیکأت  نیناوق  نیودـت  رد  یـسانشراک  ياههیرظن  زا  هدافتـسا  یعمج و  درخ  هب  يربهر 
لوط رد  هدـنیامن  کی  هک  دراد  يدرف  یـصخش و  هبنج  اهنآ  زا  یخرب  سلجم ، ناگدـنیامن  هب  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدربهار  اههیـصوت و 

زا یخرب  سلجم  ناگدـنیامن  عـمج  رد  يربـهرمظعم  ماـقم  ینارنخـس  دـنچ  زا  عوـمجم  رد  دـشاب . دـنبیاپ  اـهنآ  هـب  دـیاب  یگدـنیامن  هرود 
یصصخت ياهنویسیمک  رد  ندش ،  رضاح  تقورس  روظنم  طابضنا  ثحب  رد  طابضنا : فلا : زا : دنترابع  دنراد  يدرف  هبنج  هک  ياههیصوت 

ربارب رد  تیلوئسم  ساسحا  تیدوبع و  ب : دنک . داجیا  یللخ  یگدنیامن  هفیظو  رد  هک  يراکره  هب  ندشن  مرگرس  نتـشاد ، لاعف  يروضح 
قیالس و اهرظنفالتخا و  همه  دنشاب ، رادروخرب  يدهعت  ساسحا و  نینچ  زا  ماظن ، ناریدم  نالوئـسم و  رگا  دندقتعم  هلمظعم  راگدرورپ ؛

فیلاکت كرد  تخانـش و  ج : دش . دـهاوخ  ریبدـت  تالکـشم  اهراک و  دوشیم و  ارگمه  مارآ ، نما و  یطیحم  رد  لوقعم  ياههزیگنا  همه 
ار فیلاکت  نیا  یبلق  شمارآ  اب  مأوت  هناعطاق و  هناعاجش ، نداد  ماجنا  یهلا و  فیلاکت  كرد  تخانش و  ياهنماخ  هللاتیآ  ترـضح  یهلا ؛
رد صخش  هک  یماگنه  فیلاکت  نیا  : » دندقتعم دنتسناد و  یهلا  ناما  نما و  هطقن  هب  درف  ره  ندیسر  راگدرورپ و  تیاضر  بلج  زاسهنیمز 

همه ساـسا  يزاـسدوخ  د : دوـشیم ». تـیمهارپ  نیگنــس و  رایــسب  دریگیم ، رارق  روـشک  يارب  يراذــگنوناق  ساــسح  رایــسب  عـضوم 
يرای هب  ار  تلم  بختنم  ناگدنیامن  دـننادیم و  یقیقح  ياهتیقفوم  همه  ساسا  ار  يزاسدوخ  بالقنا  مظعم  ربهر  یقیقح ؛ ياهتیقفوم 
سنج زا  ياهدنیامن  ه :ـ دندرک . هیصوت  یگدنیامن  لاس  هاتوک 4  نارود  یـسانشردق  هیعدا و  نآرق و  هب  ندروآ  هانپ  راگدرورپ ، زا  نتفرگ 

عیفر و ياهرـصق  زا  هن  دـناهدمآ  سلجم  هب  راکنادـیم  مدرم و  هدوت  نیب  زا  ناگدـنیامن  هک  رواب  نیا  اـب  بـالقنا  مظعم  ربهر  دیـشاب ؛ تلم 
یفارـشا و يوخ   » نوچ دـنراد . هاگن  دوخ  يارب  دـنرادب و  ساپ  ار  شنم  نیا  هطبار و  نیا  دـننکیم  هیـصوت  نانآ  هب  یفارـشا ، ياهنادـناخ 

دوخ دنناوتن  تسا  نکمم  مه  اسراپ  بیجن و  ًاقباس  مدرم  هاگ  هک  تسا  یگرزب  يالب  تیلوئسم ، نیا  نتشاگنا  همعط  فارـسا و  هب  شیارگ 
، ریگنماد یئهئیـس ، هن  راگدنام و  هنـسح ي  ار ، دوخ  تیلوئـسم  هرود  میـشاب و  شیوخ  بقارم  تدشهب  دیاب  همه  دنرادب . رذـحرب  نآ  زا  ار 
اههتـساوخ و نیب  یقیبطت  هسیاقم  ماجنا  رظنم  کی  زا  متـشه  مشـش و  سلجم  زا  يربهر  مظعم  ماقم  تابلاطم  ياهسیاقم  یـسررب  میزاـسب ».

ناگدنیامن اب  تیرثکا  هک  مشـش  سلجم  تسارگلوصا و  ناگدـنیامن  اب  نآ  بلاغ  عمج  هک  متـشه  سلجم  زا  يربهر  مظعم  ماقم  تابلاطم 
اب متـشه  مشـش و  سلجم  زا  يربهر  تابلاطم  عون  هک  انعم  نیدـب  تسا . متـشه  سلجم  هاگیاج  تیمها و  هدـنهد  ناـشن  دوب  بلطحالـصا 

تاـبلاطم و هب  هجوـت  دراد . قرف  رایـسب  مه  اـب  سلجم  ود  رد  تاـبلاطم  عوـن  هک  تسا  نشور  حـضاو  هـب  دراد . یناوارف  تواـفت  رگیدـکی 
ار هلأسم  نیا  یبوخ  هب  دیآیم  لیذ  رد  هک  مشش  سلجم  زا  تابلاطم  عون  دش و  رکذ  راصتخا  هب  هک  متشه  سلجم  زا  يربهر  ياههتـساوخ 
هب ار  هیـصوت  نیا  یلاح  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تسا » روشک  نیا  ياـهدرد  یـساسا  جـالع  یـساسا ، نوناـق  هب  لـمع  _  » 1 دنکیم : تباث 
زا یعیـسو  فیط  ياهینارنخـس  یتاغیلبت و  ياهراعـش  رد  نآ  تیفرظ  یـساسا و  نوناـق  رییغت  هک  دـندرک  ناـیب  مشـش  سلجم  ناگدـنیامن 

سلجم رد  ار  يدایز  ياه  لاجنج  یساسا  نوناق  رییغت  هژورپ  ندومن  یلمع  تهج  رد  مشش  سلجم  دشیم . هدید  بلطحالـصا  ناگدنیامن 
لوا تیولوا  رد  ًاعطق  تشیعم  هلأسم  دـیریگب . رظن  رد  ار  اهتیولوا  _  » 2 تشاد . هارمه  هب  ار  یئوس  راثآ  هعماج  حطـس  رد  هکدروآ  دوجوب 

دـندوب و هداد  یـسایس  هعـسوت  هب  ار  تیوـلوا  نیرتـشیب  هک  دوـب  ياهنوـگ  هب  مشـش  سلجم  هیور  هک  دوـب  رطاـخ  نیا  هب  هلأـسم  نیا  تـسا »
رد _ 3 دوب . هدـش  هدرپس  یـشومارف  هب  یعون  هب  دوب  يداصتقا  ياههتـساوخو  مروت  ضیعبت و  داسف ، رقف ، هک  هعماـج  یـساسا  ياـهتیولوا 
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نیا نمـشد  امـش ، نمـشد  هک  دینادب  امـش  دـننکیم «. دـیکأت  مشـش  سلجم  ناگدـنیامن  هب  باطخ  يربهر  مظعم  ماقم  ثحبم  نیمه  همادا 
دیاب هلأسم  نیا  يور  تسا . مدرم  يداصتقا  يراتفرگ  رقف و  تشاد ، دـهاوخ  رایتخا  رد  هک  ياهبرح  نیرتهدـنرب  ماظن ، نیا  نمـشد  بالقنا ،

، دوشن روط  نـالف  رگا  دز : يرکفنـشور  ياـهفرح  تسـشن و  دوـشیم  دینکریـس . ار  مدرم  مکـش  هک  تسا  نیا  لوا  تیوـلوا  درکرکف ....
يربهر مظعم  ماقم  ياه  هغدـغد  رگید  زا  - 4 تسیچ ». تیعقاو  دید  دیاب  اما  دش ؛ دهاوخن  نانچ  دوشننینچ ، رگا  دـش ، دـهاوخن  روطنالف 

تحارـص هب  مشـش  سلجم  ناگدنیامن  اب  رادید  رد  ناشیا  هک  دوب  یبلطحالـصا  ياههدـیا  ساسارب  ناریدـم  شنیزگ  تاحالـصا  هرود  رد 
قیقد هناملاع و  هنادنمشوه ، دیاب  شنیزگ  رد  صاخشا و  شنیزگرد  : » دندش رکذتم  ار  سلجم  ناگدنیامن  هب  نالوئسم  شنیزگ  ياهرایعم 

زا یخرب  لـماعت  یگنوـگچ  یناـمز و  تیعقوـم  هـب  هجوتاـب  رادــید  ناـمه  ناـیاپ  رد  _ 5 دـینک ». لـمعنآونیاهظحالم  نودـب  و  دـشاب ....
تیوه زا  هک  تسا  نیا  اـم  هفیظو  .» دـنیامنیم دـیکأت  هل  مظعم  اـهنآ ، فیعـض  ياـهيریگعضوم  یجراـخ و  ياهتردـق  اـب  نابلطحالـصا 

زا يربهر  مظعم  ماقم  تابلاطم  هسیاقم  هک  تفگ  ناوتیم  تشذـگ  هک  هچنآ  ربانب  مینک ». عافد  ماظن  نیا  ساسا  بالقنا و  ساسا  بالقنا ،
ربهر - 1 دزاس : یم  نشور  یمالسا  ياروش  سلاجم  اب  يربهر  لماعت  هوحن  تاراظتنا و  عون  دروم  رد  ار  لیذ  جیاتن  متشه  مشـش و  سلجم 

دیکأت دناهتخاس و  هجوتم  ندوب  مدرم  ياهاضاقت  اههتـساوخ و  يهدنیامن  ینعی  دوخ  یـساسا  شقن  هب  ار  ناگدنیامن  هراومه  بالقنا  مظعم 
راشقا زا  مدرم  همه  یعقاو  ياههتـساوخ  ندومن  لاـبند  - 2 دیامن . لابند  ار  مدرم  یعقاو  ياههتـساوخ  ناوت  مامت  اب  دیاب  هدـنیامن  هک  دـنراد 

اب ار  مدرم  ياـهاضاقت  هکنیا  هن  دـنزب  ار  مدرم  یعقاو  فرح  دـیاب  هدـنیامن  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دـنمناوت  هفرم و  دارفا  اـت  هعماـج  فـیعض 
هعـسوت نوچمه  یمیهافم  اب  ار  یمومع  ياضاقت  مشـش  سلجم  هکنانچمه  دـنز . دـنویپ  دوخ  یـصخش  عفانم  ًاـضعب و  ینهذ و  ياـههراگنا 
بیکرت عون  - 3 دندوب . يداصتقا  تالکشم  عفر  راتـساوخ  مدرم  همه  يانعم  هب  تلم  هکیلاح  رد  دزیم  دنویپ  یندم و ...  هعماج  یـسایس ،
يدارفا زا  لکــشتم  سلجم  کـی  هکیناـمز  دراد . ناگدــنیامن  زا  يربـهر  تاراـظتنا  اههتــساوخ و  عوـن  رد  يداـیز  ریثأـت  سلجم  تفاـب  و 

اما تسا ؛ نایرج  رد  یساسا  نوناق  زا  تنایص  اهداهن و  ظفح  رب  هراومه  هل  مظعم  ياههیصوت  دشاب  یساسا  نوناق  هب  دقتنم  نکـشراتخاس و 
ینعی ماظن  یساسا  ياهدربهار  هب  هجوت  نیناوق ، ندومن  ایوپ  ياتسار  رد  يربهر  تاراظتنا  دریگ  لکش  ماظن  اب  وسمه  هارمه و  یـسلجم  رگا 

انریا : عبنم دوب . دهاوخ  نایرج  رد  یعامتجا و ..  تاقبط  يریگلکش  عون  هب  هجوت  تلادع ، اب  هارمه  تفرشیپ 

نالووسم تلاسر 

ار حـلاص  لمع  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ینید  نامیا  ِتعیبط  تسا و  ناسنا  تکرح  لمع و  هیاپ ي  ، نامیا نامیا » ياه  هیاپ   » نالووسم تلاسر 
نامیا هیاپ ي  راهچ  هزرابم  داهج و  لدـع ، نیقی ، تماقتـساو ، ربص  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  شیامر  ــ ساسا ف .بـر  دروآ ی  ــ لابند م هب 
یگژیو زا  یکیرفُک  قسف و  ياه  نایرج  اب  زرم  نتشاد  رییغت » ّتلع  . » دوش یم  نامیا  یتسْس  بجوم  ، اه هیاپ  نیارد  لزلزت  هنوگره  دنتسه و 

نامیا نانآ ، هجرد ي  داتـشهودص  شخرچو  نامیااب  دارفا  زا  یخرب  راتفر  دـیاقع و  رییغت  ّتلع  تسا و  نامیا  اب  ياـه  ناـسنا  یلـصا  ياـه 
لاوز هجوتم ي  عقاوم  رتشیب  رد  ناسنا  تسا و  یجیردت  ، نامیا لاوز  تاجن » هار  . » تسا مکحم  ِلالدتـسا  حلاص و  لمع  هناوتـشپ ي  نودـب 
تمـس هب  نالوؤسم  رتشیب  هچره  تکرح  نالوؤسم » تلاسر   » 1. تسا میاد  تبقارم  اوقت و  ، یتافآ نینچ  اب  هلباـقم  هار  اـهنت  دوش و  یمن  نآ 

تلادـع يارجا  فرـص  ار  دوخ  شـالت  دـیاب  روشک  نـالوؤسم  همه ي  تسا و  ماـظن  ِيدـمآراک  شیازفا  زمر  ، ییاـسراپ اوـقت و  تلادـع و 
ياه شزرا  ینیع  ققحت  تهج  رد  ار  دوخ  يدمآراک  نالوؤسم ، رگا  يزوریپ » طرـش  . » دننک یمالـسا  ياهـشزرا  ینیع  ققحت  یعامتجا و 

تفرشیپ و رد  تلم  قفوم  هبرجت ي  روشک و  ِناوارف  تاناکما  هب  هجوتاب  ، دنشاب وگخساپ  دوخ  درکلمع  لباقم  رد  دنهد و  شیازفا  یمالـسا 
رایـسب ، نالوؤسم ام  زا  راگدرورپ  . تسا یعطق  اه  نادـیم  همه ي  رد  لـطاب  رب  قح  يزوریپ  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  يزوریپ  ، یگدـنزاس

راتفر و بقارم  تدـش  هب  ، تمایق میظع  زور  رمتـسم  دای  راگدرورپ و  اب  طابترا  میکحت  اب  تسا  مزال  نیاربانب  ، درکدـهاوخ هذـخاؤم  دـیدش 
رد مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  الوم » زا  تیعبت   » 2 مییامنب . مدرم  هب  تمدـخ  فرـص  ار  نامدوجو  همه ي  میـشاب و  دوخ  راـتفگ 
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( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یّلـص   ) ربمایپ نارود  ِیمالـسا  هعماج ي  اب  هسیاقم  لـباقریغ  عیـسو و  رایـسب  نآ  هرتسگ ي  هک  دوخ  ِتموکح  نارود 
ناـمه هـک  ار  يوـبن  یمالــسا و  لوـصا  ناوـت  یم  ، دنــشاب ممــصم  هعماـج  ِناریدـم  ی و  ـــ مالــسا م  ــ کاـح رگا  هـک  دــندرک  تباـث  ، دوـب

قح ِینابم  رب  يراشفاپ  ملظ و  لباقم  رد  یگداتـسیا  ، افعـض لاح  هب  یگدیـسر  ، مدرم قوقح  هب  نداهن  جرا  ، مدرم اب  فاصنا  ، دیحوت ، تلادـع
ياهراعـش نارود  دـننک  یم  روصت  ، دنـشاب هدـش  تسْـس  ای  روهقم و  دـیاش  هک  یخرب  طلغ » روصت  . » درک ارجا  هعماجرد  ، دـشاب یم  مالـسا 

عطقم نیا  رد  يرتشیب  تیباذـج  هولج و  لوصا  نیا  ًاعطق  میوش ، نادـیم  دراو  دـیما  قوش و  اب  يرایـشوه و  اب  رگا  اما  ، هدـمآ رـس  هب  بالقنا 
. تسا یناهج  هطلس ي  زکارم  ياهتـسایس  نییعت  ییاهن  لماع  ، يداصتقا ِگرزب  ياه  یناپمک  عفانم  نمـشد » یتحاران  للع   » 3. تفای دهاوخ 

اما ، دـنهدب هطلـس  تحت  ياهروشک  هب  ار  تاناکما  یخرب  ، اـه تلم  یگتـسباو  طرـش  هب  دنرـضاح  هطلـس  ماـظن  ِيداـصتقا  یـسایس - زکارم 
ياه تیریدم  روضح  . دننز یم  ینیرفآ  لاجنج  هب  تسد  ، دنراشف یم  ياپ  یلم  لالقتسا  رب  یمالـسا  يروهم  نار و جـ ــ یا تلم  هک  یماگنه 

مـسارم زا  لابقتـسا  ناـناوج و  رد  رگداـهج  هیحور ي  دوجو  ، تموکح زا  مدرم  یناـبیتشپ  ، روشک تفرـشیپ  هصرع ي  رد  طاـشنرپ  ناوج و 
، تسایس رازاب ، هاگشناد ، طیحم  رد  دنهاوخ  یم  اهنآ  تلم » يرایشوه  . » تسا ناریا  تلم  نانمشد  یتحاران  للع  رگید  زا  يونعم  یبهذم و 

دیاب ناناوج  تلم و  همه ي  نیاربانب  دـننز ، مهرب  اردوجوم  شمارآ  دـنروآدوجو و  هب  یـسایس  باهتلا  زکارم ، همه ي  يرگراک و  طـیحم 
رادید ، يربهر مظعم  ماقم  . ) 2 ( 20/8/83، ناریزوو تلود  تأیه  اب  رادید  ، يربهر مظعم  ماقم  . ) 1 عبانم :  4. دنشاب رایشوه  هتشذگ  زا  رتشیب 

، نارهت هعمجزامن ي  ياه  هبطخ  ، يربهر مظعم  ماقم  . ) 3 يروشک 6/8/83 )  يرگشل و  نالوؤسم  سلجم و  ناگدنیامن  هوق و  هس  نارـس  اب 
(15/8/83 نارهت ، هعمجزامن ي  ياه  هبطخ  يربهر ، مظعم  ماقم  . ) 4 ( 15/8/83

هیام نارگ  ظعاوم 

ياـهنامز عطاـقم و  رد  بـالقنا  مظعم  ربـهر  مهن  تلود  زا  تیاـمح  موزل  هراـبرد  يربـهر  مظعم  ماـقم  ياههاگدـید  هیاـم  نارگ  ظـعاوم 
، تاعوبطم هیئاضق ، هوق  سلجم ، تلود ، ماظن ، نرازگراک  نیلوئـسم ، يارب  ار  اهداهنـشیپ و ... اهتحیـصن ، تاداـقتنا ، اههیـصوت ، فلتخم ،
هب یخرب  هنافساتم  دوب . دهاوخ  دیفم  رما  ناراکردناتسد  يارب  اهنآ  يروآدای  رورم و  هک  دناهتـشاد  فلتخم و ...  ياههزوح  رد  ناگبخن 

مزعاب نمؤم و  تلم  ام  تلم  مینک . حالصا  نامدوخ  دیاب  ار  نامدوخ  روشک  لخاد  دننکیم  شوشم  ار  هعماج  ياضف  یـسایس  ناگبخن  مسا 
ياـهمسا هب  ییاـههعومجم  ییاـهنایرج ، يدارفا ، راـنک ، هشوـگ و  رد  اـما  تسا ، یقداـص  تلم  تـسا ، ياهداـمآ  تـلم  تـسا ، ياهدارا  و 

ار مدرم  دـننکیم ، یهت  تقادـص  افـص و  زا  ار  هعماج  ياضف  دـننکیم ، شوشم  ار  هعماج  ياضف  اـهنیا ، ریغ  یـسایس و  ناـگبخن  فلتخم 
مکحتـسم ماظن  نیا  هدناسر ، يزوریپ  هب  ار  میظع  بالقنا  نیا  هک  تسا  یتلم  نامه  تلم  نیا  . دننکیم دـیدرت  راچد  ینهذ ، شاشتغا  راچد 

نیا تسا ، یناـمیا  ناـنچنآ  نیا  تسا ، یتلم  ناـنچنآ  نیا  هدرک . ظـفح  ار  وا  تردـق ، اـب  لاـس  یـس  هدرک و  يزیرهدولاـش  ار  تمظع  اـب  و 
نیا هک  دشابن  ممـصم  هدارا و  اب  یتلم  ات  دشابن ، راکادف  یتلم  ات  دـیآیمن . تسد  هب  تفم  هک  اهدرواتـسد  نیا  . تسا یخـسار  مزع  نانچنآ 

اذـک و نیلوؤسم  ای  ییارجا  نیلوؤسم  تلود و  نآ  تلود و  نیا  ورمع و  دـیز و  اب  ینمـشد  رطاخ  هب  مییاـیب  اـم  دـیآیمن . تسد  هب  اـهزیچ 
زا یناسآ  هب  ادـخ  ( 1 .) دـننکیم یـسایس  ناگبخن  زا  یـضعب  هنافـسأتم  هک  يراک  مینک ! ییامنهایـس  میربب ، لاؤس  ریز  ار  ماظن  لـصا  اذـک ،

چیه هب  روشک  یـسایس  تاغیلبت  ياضف  روشک ، یتاعوبطم  ياضف  روشک ، یتاغیلبت  ياـضف  درذـگیمن  ندزفرح  رد  يرابودـنبیب  ياـضف 
نامدوخ ياهيریگعـضوم  يارب  نامدوخ ، ياهراتفر  يارب  نامدوخ ، لمع  يارب  مالـسا  زا  یتسیاب  ام  تسین . ياهدننکدنـسرخ  ياضف  هجو 

اب هک  ادخ  میشاب . دیقم  دنبیاپ و  ام  هک  تسا  یتقو  ات  یهلا  تمحر  تالـضفت و  یهلا ، تاکرب  یمالـسا ، ماظن  ياقب  مینادب  میریگب و  سرد 
اورکذا : " دیامرفیم ررکم  نآرق ، رد  لاعتم  يادخ  هک  دنتسه  یناسک  نامه  لیئارساینب  ماهدرک  ضرع  نم  اهراب  درادن . یشیوخ  موق و  ام 

رطاخ هب  لیئارساینب  نیمه  اما  داد ، لیضفت  نیملاع  رب  ار  لیئارـساینب  ادخ  (، 2") نیملاعلا یلع  مکتلـضف  ینا  مکیلع و  تمعنا  یتلا  یتمعن 
(، 4") ۀنکسملا ۀلذلا و  مهیلع  تبرـض  (، "3") نیئـساخ ةدرق  اونوک  ، " دندرک نارفک  دنتـسنادن و  ار  ادخ  تمعن  ردـق  دـندش ، سول  هکنیا 
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بقارم نامندزفرح ، بقارم  میـشاب ؛ نامدوخ  بقارم  بظاوم و  هک  دمآ  دـهاوخ  شیپ  ام  يارب  یهلا  تمحر  یتقو  نیا . هب  دـندش  لیدـبت 
اهنیا ضارغا ، رطاخ  هب  یک  هیلع  تلود ، هیلع  تاراهظا  رد  ندزفرح ، رد  يرابودـنبیب  ياـضف  نیا  ناـمتاغیلبت . بقارم  نامندرکمادـقا ،
نیذلا نبیـصتال  ۀنتف  اوقتا  " و  لاعتم يادخ  دننکیم ، اطخ  یناسک  تقو  نآ  درذگب . یناسآ  هب  اهنیا  زا  لاعتم  يادخ  هک  تسین  ییاهزیچ 

نآ نماد  طقف  هن  همه ، نماد  نآ ، رثا  هجیتن و  هک  تسه  اهراک  زا  یـضعب  اهملظ ، زا  یـضعب  تسا ، يروجنیا  هلب  (، 5") ۀصاخ مکنم  اوملظ 
بقارم دیاب  دـننکیم . ملظ  ناشدوخ  تواضق  رد  ناشدوخ ، لمع  رد  ناشدوخ ، راتفگ  رد  هک  ياهدـع  کی  راتفر  رثا  رب  دریگیم ، ار  ملاظ 

نآ يارب  هک  یتمـس  هب  دـهاوخب  روـشک  رگا  نم ! نازیزع  دراد  جاـیتحا  جنـشتیب  مارآ و  طـیحم  هـب  روـشک  تفرـشیپ  ( 6 .) دوب اـهزیچ  نیا 
مارآ طیحم  هب  دنکب ، تفرشیپ  داوس -  ملع و  حطس  ای  يونعم  ظاحل  زا  هچ  یـسایس ، ظاحل  زا  هچ  يداصتقا ، ظاحل  زا  هچ  تسا -  بولطم 

هب دننکب ، جنشتم  ار  هعماج  یسایس  ياضف  دننکیم  یعـس  هناگیب  ياهویدار  تاغیلبت  زا  يوریپ  هب  هک  یناسک  نآ  دراد . جایتحا  جنـشتیب  و 
ماـظن روشک و  تشونرـس  هب  دـنزوسلد و  هک  یناـسک  همه  تسین  هتفریذـپ  یهیجوت  چـیه  اـب  تلود  بیرخت  ( 7 .) دننکیمن تمدـخ  روشک 

زاین هتـسیاش  نامز و  هتـسیاش  هک  ار  یتاقیفوت  فلتخم ، ياهشخب  رد  تلود  هک  دـشاب  نیا  اه  نآ  شالت  اعد و  وزرآ ، دـیاب  دـندنمهقالع ،
ِیسایس ياهجاتنتـسا  اهلیلحت و  یخرب  ای  رکف  فالتخا  ای  هقیلـس  فالتخا  رطاخ  هب  یـسک  مینک  ضرف  رگا  دروایب . تسد  هب  تسا ، روشک 

هب نیا  دـهد ، ماجنا  یتکرح  دـنکب و  يراک  تلود  تیقفوم  مدـع  يارب  لمع  رد  ای  دوشن  قفوم  دوخ  راک  رد  تلود  دـنک  وزرآ  طلغ ، ًاعبط 
يانعم هب  داقتنا  نوچ  دنک ، داقتنا  تلود  زا  درادن  قح  سک  چیه  مییوگب  ام  هک  تسین  نآ  فرح  نیا  يانعم  هتبلا  تسین . هتفریذپ  هجوچیه 

رد دوشیم . هتـسناد  هرخالاب  دوبن ، مه  هنازوسلد  يداقتنا  رگا  دنکیم . مه  کمک  دشاب ، هنافـصنم  هنازوسلد و  رگا  داقتنا  تسین . فیعـضت 
تحت ار  ینوریب  ياهتیعقاو  یمومع و  راکفا  تسناوت  دهاوخن  دوشب ، مه  ياهنافصنمریغ  ِییوجبیع  تقو  کی  رگا  تلود ، تکرح  لباقم 

، هیجوت چـیه  اب  تسین . تحلـصم  هجو  چـیه  هب  بیرخت  ارچ . ار  بیرخت  اما  منک ، عنم  ار  داـقتنا  مهاوخیمن  نم  نیارباـنب  دـهد . رارق  ریثأـت 
هک تسا  یلکـش  هب  ندزفرح  زا  ریغ  هنالقاع ، حیحـص و  ندرک  داقتنا  (، 8) دنک بیرخت  ار  تلود  هک  دنک  عناق  ار  دوخ  دناوتیمن  یـسک 

یفاصنایب تاعوبطم  زا  یضعب  (. 9 .) تسا طلغ  قحان ، هچ  دشاب ، قح  هچ  دنهدب ، هولج  قفومان  دنهدب و  ناشن  دـمآراکان  ار  هاگتـسد  کی 
دـننکیم و ینکارپنجل  دـننکیم ، ینهددـب  دـننکیم ، ییوگدـب  هک  درک  هلگ  تاعوبطم  زا  مرتحم  روهمج  سیئر  شیپ  يدـنچ  دـننکیم 

همه میوگیمن  مدقتعم -  نم  مداد . روهمج  سیئر  هب  ار  قح  نم  منیبیم ، ار  تاعوبطم  الومعم  نم  دـندرک . ضارتعا  تاعوبطم  زا  یـضعب 
جیار یتاغیلبت و  ياهشور  زا  دـننکیم ، یفاصنایب  درادـن -  يداریا  داقتنا  دـننکیم -  داقتنا  هکنیا  هن  تاعوبطم ، زا  یـضعب  تاعوبطم - 

 - تسه یبیع  رگا  دنراگنیب و  هدیدان  ای  دـنربب  لاؤس  ریز  هتفرگ ، ماجنا  مدرم  عفن  هب  تلود  رد  هک  ار  يراک  نآ  ات  دـننک  یم  هدافتـسا  ایند 
ام تلم  اما  تسه ، نیا  درادن . يداریا  دنیبیم . تاعوبطم  زا  يرایـسب  رد  ناسنا  ار  نیا  دننک . گرزب  ار  بیع  نآ  دشاب -  مه  کچوک  ولو 
هک ار  یـشقن  مدرم  يارب  مداد و  رادـشه  لبق  اـهلاس  زا  نم  دـننکیم  هدافتـسا  تاـغیلبت  تاـعوبطم و  زا  اـم  نانمـشد  دنرایـشوه . هاـگآ و 
اما دـندرک ، راکنا  اهیـضعب  مدرک . نییبت  دـنریگیم ، راک  هب  روشک  تاغیلبت  اههناسر و  روشک و  یگنهرف  تیریدـم  رد  هناگیب  ياـهتسد 

ياهشور زا  دننکیم و  هدافتـسا  تاغیلبت  زا  دننکیم ، هدافتـسا  تاعوبطم  زا  دناهتـسشنن ؛ راکیب  ام  نانمـشد  دندرک . قیدصت  همه  هرخالاب 
رد دـیآیمن ، ناشـشوخ  اهشزرا  نآ  زا  اهنآ  تسا و  دـنبیاپ  اهنآ  هب  تلم  هک  ار  ییاهشزرا  نآ  ات  دـننکیم  هدافتـسا  یغیلبت  نوگانوگ 

رایـسب ام  رظن  زا  هک  ییاهدرکلمع  نیا  دـندازآ ، تاعوبطم  هک  میداد  ناشن  لـمع  رد  مه  اـم  دـننکیم . ار  ناشـشالت  دننکـشب . مدرم  مشچ 
يدازآ دـندقتعم  هک  تسا  یناسک  یلمع  در  دوخ  نیا  دـننکیم . ار  اهراک  ناـمه  دـنراد  هنادازآ  تاـعوبطم  اـما  دراد ، دوجو  تسا ، یفنم 

هچ ره  هنادازآ  یلک ، ياهتسایـس  هیلع  ماـظن و  هیلع  تلود ، هیلع  هک  تسا  یتاـعوبطم  نیمه  شاهناـشن  ناـیب ، يدازآ  ریخ ، تـسین ، ناـیب 
(10 .) تسا یهلا  لضف  نیا ، دننکیمن . ییانتعا  یلیخ  اهنیا  هب  مه  مدرم  هتبلا  دوشیمن . اهنآ  ضرعتم  مه  یـسک  دنـسیونیم ، دنهاوخیم 

يارب هک  یتیقفوم  هنوگره  تسا و  روشک  هنحـص  رد  یلـصا  لاعف  عقاو ، رد  تلود  دـنکیم  ادـیپ  مسجت  تلود  تاقیفوت  رد  ماظن  تاقیفوت 
ای فقوت  اـی  دوکر  شنوگاـنوگ ، ياـهتیلاعف  رد  تلود  يارب  هدرکن  يادـخ  رگا  تسا . یمالـسا  ماـظن  تیقفوـم  دـیایب ، دوـجو  هب  تلود 
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نیب دوشیمن  دنکیم . ادیپ  دُعب  دنچ  تقیقح  نیا  دشدهاوخ . یقلت  ماظن  لصا  يارب  مه  تیقفوم  مدـع  یماکان و  نیا  دـیایب ، شیپ  یماکان 
. میراد قفوم  دمآراک و  یماظن  اما  میراد ، همانربیب  قیفوتیب و  یتلود  ام  مییوگب  دوشیمن  مینک ، کیکفت  ماظن  ییارجا  ياهتسد  ماظن و 

چیه هک  تسا  نیا  هلئـسم  نیا  دُعب  کی  دنکیم . ادیپ  مسجت  روشک  هدننکهرادا  یلـصا  شخب  ناونع  هب  تلود  تاقیفوت  رد  ماظن ، تاقیفوت 
روشک رد  تدحو  ماجسنا و  ( 11 .) تسا یلم  یبالقنا و  يوزرآ  کی  تلود ، تیقفوم  يوزرآ  هک  دنک  تلفغ  تقیقح  نیا  زا  دـیابن  سک 

دنلب مه  يور  ار  ناشیادـص  یئزج ، تافالتخا  رطاخ  هب  فلتخم  ياهشیارگ  اههورگ و  مدرم و  داـحآ  دـنکیم  عطق  ار  نمـشد  ياـهراشف 
هناخ نیا  زا  همه  دـناهناخ ، لها  همه  اما  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یتافالتخا  تسا  نکمم  مه  هناخ  کی  لخاد  تسه ، تافالتخا  هتبلا  دـننکن .

، دنراد ندزفرح  تصرف  دنراد ، نوبیرت  صوصخ  هب  هک  یناسک  دـنهدیم . حـیجرت  يرگید  زیچ  ره  رب  ار  نآ  عفانم  همه  دـننکیم ، عافد 
، تسه فالتخا  یتقو  دنک . هئطوت  تلم  نیا  هیلع  دناوتیم  هکنیا  هب  دوشب  راودیما  رگیدکی  اب  اهنآ  دنلب  يادـص  زا  نمـشد  هک  دـنراذگن 

دیاب دوش ، عطق  نمشد  ياهراشف  دنهاوخیم  رگا  تسا . ندروآدراو  راشف  تقو  الاح  هک  دننکیم  ساسحا  اهنآ  دنوشیم ، راودیما  اهنآ 
ام دینک  صخـشم  ار  ینمـشد  یتسود و  زرم  ( 12 .) دـننک ظفح  صوصرم  ناینب  مکحتـسم و  فص  کی  لثم  ار  تدـحو  ماجـسنا و  اجنیا 

امـش يزیچ  کی  میتسه ! مه  لـثم  لوصا  یناـبم و  رد  هک  یلاـح  رد  مینکیم ، ود  کـی و  مه  اـب  کـچوک  ياـهزیچ  رـس  تاـقوا ، یهاـگ 
یـصخش طـیحم  کـی  رد  رفن و  ود  نیب  ود  کـی و  هتبلا  ندرک . ود  کـی و  مینکیم  اـنب  مریگیم ، نم  يايدوخیب  داریا  کـی  ییوـگیم ،

زا دـیاب  اـم  نیارباـنب ، دـنکیم . بولطماـن  ار  یـسایس  ياـضف  دوش ، عقاو  يزیچ  نینچ  روـشک  میظع  طـیحم  رد  یتـقو  اـما  درادـن ، یتـیمها 
اهراب ام  هتبلا  (. 13) میهدب تیمها  هدنیآ  هب  ندادلکش  يارب  تکراشم  داحتا و  هلأسم  هب  مینک و  زیهرپ  دوخیب  ياهيریگداریا  یلمحتیب و 

تسا و هدوب  ماظن  مهم  هلأسم  نیا ، بالقنا ، لوا  زا  میاهتفگ ، ار  یمالسا ) يروهمج  ماظن  مالسا و  هب  نموم  ياهورین  نیب  داحتا  هلأسم   ) نیا
تروص دـیاب  هچنآ  لمع  رد  اما  دـناهتفگ ، ار  نیا  هشیمه  مه  ماظن  نازوسلد  دـندومرفیم ، اهراب  اهراب و  هیلع -  یلاـعت  هللا  ناوضر  ماـما - 

هک دننکیم  هضراعم  هلباقم و  مه  اب  یناسک  زورما  مینک . صخشم  ار  ینمـشد  یتسود و  زرم  اتقیقح  دیاب  ام  تسا . هتفرگن  تروص  دریگب ،
لثم یـساسا ، نوناق  ییانبم  لوصا  هب  تسایـس ، نید و  داحتا  ینعی  نید ، زا  تلود  ندوبهتـساخرب  هب  مالـسا ، تیمکاح  هب  مالـسا ، لـصا  هب 
نانچ نآ  کچوک ، يایاضق  تایئزج و  رـس  رگیدمه  اب  اهنیا  دـندقتعم ، ًاتقیقح  اهزیچ  رگید  هیقف و  تیالو  هلأسم  مجنپ و  مراهچ و  لصا 
رارق هیاس  رد  یلصا  ياهنمشد  نما و  هیشاح  رد  یلصا  ياهینمشد  هک  دنزادنایم  هار  مه  هیلع  یلاجنج  نانچ  نآ  دننکیم و  ياهضراعم 
تسا ماظن  نیا  دوجو  ادخ ، تمعن  نیرتگرزب  دنفلاخم . یمالسا  ماظن  لصا  اب  هک  یناسک  نآ  دنایناسک ؟ هچ  یلصا  ياهنمشد  دنریگیم .

بالقنا ياهشزرا  هب  دـقتعم  ناردارب  دریگب . ماجنا  دـیاب  هک  تسا  يراـک  نیرتگرزب  نیا  تسا ، ماـظن  نیا  زا  عاـفد  فورعم ، نیرتگرزب  و 
یـسایس و تاـغیلبت  هار  زا  هچ  يزادرپهیرظن ، هار  زا  هچ  دناهتـسب ، رمک  ماـظن  نـیا  اـب  هلباـقم  يارب  ياهدـع  دـننک  مـک  ار  ناـشدوخ  هلـصاف 

اهنآ رظن  زا  تسین ، ماظن  نالوئـسم  هب  ای  ماظن  هب  داقتنا  اهنآ ، هلئـسم  دننکیم . دراو  هشدـخ  ماظن  رد  دـنراد  نوگانوگ و  ياهيرگيذوم 
دیاب دـنمهفیم و  ینـشور  هب  ار  نیا  دنتـسه ، تیعقوم  كرد  مهف و  لها  هک  یناسک  تسا ، ماـظن  دوخ  ندرکدوباـن  يارب  ياهلیـسو  داـقتنا ،
نیب هلـصاف  دـنناوتیم  هچره  بالقنا ، ياهشزرا  هب  دـقتعم  ناردارب  یبالقنا ، ناردارب  ناملـسم ، ناردارب  منکیم  هیـصوت  نم  ( 14 .) دنمهفب

اب ار  هلـصاف  اما  دـننکن ، تیلاعف  يزاسوج و  رگیدـکی  هیلع  دنـشاب ، راـکمه  مه  اـب  دنـشاب ، قیفر  تسود و  مه  اـب  دـننک ، مک  ار  ناـشدوخ 
، تسا ماظن  نمشد  هک  یسک  دننادیمن  يدوخ  ار  نمؤم  مدرم  " يدوخریغ ، يدوخ و   " ثحب نیدقتنم  زا  یخرب  ( 15 .) دننک دایز  اهنمشد 
ار مالـسا  هک  یناسک  دننک ، یگدنز  ماظن  نیا  رد  دنناوتیم  مالـسا  نافلاخم  هن ، دنک ، یگدـنز  ماظن  نیا  رد  دـناوتیمن  هک  تسین  روطنیا 
هب دقتعم  دیاب  دنکیم ، یگدنز  یمالسا  ماظن  لظ  رد  سک  ره  هک  هتفگن  مالسا  دننک . یگدنز  ماظن  نیا  رد  دنناوتیم  دنرادن ، لوبق  الـصا 

ناملسمریغ کی  هناخ  رد  يدزد  رگا  دنشاب . رادروخرب  مه  تینما  يدنورهش و  قوقح  زا  دننکب ، یگدنز  هن ، دشاب ، مالسا  ینابم  مالـسا و 
فلاخم هک  یناـسک  دـندقتعم و  ماـظن  هب  هک  یناـسک  نیب  عومجم  رد  دـننکیم . تازاـجم  مه  ار  دزد  نآ  دـنک ، يدزد  دورب  دنکـشب و  ار 

نتـشادربهشیت و قح  دنرادن ، ار  ماظن  اب  هزرابم  هضراعم و  قح  اما  دننک ، یگدنز  دنناوتیم  تسین ، یتوافت  يدنورهـش  قوقح  رد  دـنماظن ،
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ایآ تسیچ ؟ يزادـنارب  يانعم   " مینک ثحب  مینیـشنب  ام  الاح  دریگب . ار  اهنآ  يولج  دـیاب  ماظن  اـج  نیا  رد  دـنرادن ، ار  ماـظن  هشیر  هب  ندز 
رد دیاب  دنکیم ، هضراعم  ماظن  اب  هک  یـسک  تسا . هدشن  لزان  نامـسآ  زا  هک  يزادـنارب  هملک  "؟ هن ! ای  تسه  يزادـنارب  وزج  هلحرم  نالف 

، درک تازاجم  ار  وا  تسا ، ینوناق  میارج  نیوانع  زا  یکی  قادـصم  وا  لمع  رگا  تفرگ و  ار  وا  يولج  درکن و  کـمک  وا  هب  هضراـعم  نیا 
ياهزرم زور  هب  زور  دنماظن ، اب  هضراعم  رب  مزاع  دنرادن و  لوبق  ار  ماظن  هک  یناسک  اب  مییایب  ام  هاگنآ  دنـشاب . قفتم  انعم  نیا  رد  دـیاب  همه 

لاس دـنچ )  ) ام هک  ار  يدوخریغ  يدوخ و  ثحب  نیا  تسین . تسرد  نیا  میتفیب ! مه  ناج  هب  اهيدوخ  اـب  اـمئاد  مینک و  گـنرمک  ار  دوخ 
یگدـنز روشک  نیا  رد  دـیابن  وا  هک  تسین  نیا  يدوخ  ریغ  يانعم  . تسا نیمه  شیانعم  درک ، نارگن  مه  ار  ياهدـع  میدرک و  حرطم  شیپ 

. دوب دهاوخ  رثا  أشنم  يدراوم  رد  وا  هک  نیا  يارب  درادن ، ياهنایم  ماظن  اب  وا  هک  دوش  مولعم  اهتنم  دنک ، یگدـنز  مه  يدوخ  ریغ  هن ، دـنک ،
هک یناسک  زا  یلیخ  تسا  اج  نیا  بلاج  تسا . هیـضق  ساسا  نیا  دریگن ، رارق  دـییأت  دروم  وا  راک  دوشن ، رارکت  وا  فرح  دوش ، ظفح  زرم 
هب دنناد و  یم  يدوخ  ریغ  دننادیمن ، يدوخ  ار  نمؤم  مدرم  ماظن و  نالوؤسم  ناشدوخ  يدوخریغ ، يدوخ و  دیتفگ  ارچ  هک  دننکیم  هلگ 
ریغ ام  هک  دینامهفیم  مدرم  هب  ارچ  دنیوگیم  دنايدوخ ! ریغ  يدوخ و  هب  دارفا  میـسقت  هب  لماع  اهنآ  دوخ  المع  دـننکیمن ! دامتعا  اهنآ 

ظفح هلئسم  هب  منکیم  شهاوخ  نم  درک . ظفح  دیاب  ار  تدحو  دنفلاخم  ماظن  لصا  اب  هک  دنتسه  یناسک  يدوخریغ  ( 16 !) میتسه يدوخ 
یفالتخا تسا و  دحتم  تلم  تسین -  تلم  راک ، نیا  بطاخم  هتبلا  تسا . لوصا  زا  یکی  نیا  دـنهدب ، تیمها  یلدـمه  داحتا و  تدـحو و 

لباقم رد  کچوک ، ياهفالتخا  اب  فلتخم و  ياههناهب  هب  دنتسه . فلتخم  ياهحانج  زا  نویـسایس  ناگبخن و  راک ، نیا  بطاخم  درادن - 
هک ار  يدوخریغ  يدوخ و  هلئسم  نیا  تفگیم  ام  ناتسود  زا  یفیرظ  دنزادنین . هار  لاجنج  مه  هیلع  طلغ ، ياههیجوت  اب  دنریگن و  رارق  مه 

بالقنا و ماظن و  يارب  هک  ار  یناسک  دندرک . ضوع  ار  يدوخریغ  يدوخ و  ياج  اهیـضعب  اهتنم  دندرک ، لوبق  همه  دـیدرک ، حرطم  امش 
زا ییاهزارف  .1 اهتشون : یپ  ( 17 .) دنفلاخم ماظن  لصا  اب  هک  دنتسه  یناسک  يدوخریغ  دینادب . يدوخ  دننکیم ، تیلوئـسم  ساسحا  مالـسا ،

هیآ 25 لافنا ، هروس  هیآ 61 5. هرقب ، هروس  هیآ 65 4. هرقب ، هروس  هیآ 47 3. هرقب ، هروس  بالقنا 15/8/1387 2. میکح  ربهر  تاـشیامرف 
زا ییاهشخب  يربهر 24/8/1379 8. مظعم  ماقم  تاـشیامرف  زا  ییاـهزارف  بالقنا 15/8/1387 7. مظعم  ربهر  تاـشیامرف  زا  ییاـهزارف  .6

مظعم ماقم  تاشیامرف  زا  ییاهزارف  بالقنا 18/7/1385 10. مظعم  ربهر  تانایب  زا  ییاهزارف  بالقنا 4/6/1381 9. میکح  ربهر  تاشیامرف 
بـالقنا مظعم  ربـهر  تاـشیامرف  زا  ییاـهزارف  بـالقنا 4/6/1381 12. میکح  ربـهر  تاـشیامرف  زا  ییاـهشخب  يربهر 21/8/1385 11.

15/6/1380 بالقنا هنازرف  ربهر  تاـشیامرف  زا  ییاـهزارف  بالقنا 17/8/1385 14. میکح  ربهر  تاـنایب  زا  ییاـهشخب  .13 19/10/1384
زا ییاهشخب  بالقنا 15/6/1380 17. هنازرف  ربهذ  تانایب  زا  ییاـهزارف  بالقنا 24/8/1379 16. میکح  ربهر  تاـنایب  زا  ییاـهشخب  .15

سراف يرازگربخ  : عبنم بالقنا 15/5/1382  مظعم  ربهر  تاشیامرف 

يربهر مظعم  ماقم  رظنم  زا  تلود  هتفه 

ماـظن هعوـمجم  زا  یـشخب  ياـهشالت  جـیاتن  اـب  مدرم  اـت  تسا  یمنتغم  تصرف  تلود ، هتفه  يربـهر *  مظعم  ماـقم  رظنم  زا  تـلود  هـتفه 
رتراکـشآ یمالـسا ، ماظن  یناوتان  ییآراکان و  رب  ینبم  مالـسا  نانمـشد  تاـغیلبت  یلـصا  روحم  ندوب  غورد  دـنوش و  انـشآ  رتشیب  یمالـسا 

ریصب و ربهر  هناتخبشوخ  حیحص ». لکش  هب  اهدرکلمع  حالصا  دقن و  يارب  تسه  مه  يرگید  منتغم  تصرف  کی  تلود ، هتفه  ددرگ * .
نادرمتلود و درکلمع  رب  قیقد  تراظن  اب  تسا  هدیشوک  شیوخ ، صاخ  ینیبزیت  ییارجا و  دنمـشزرا  ياههبرجت  هب  اکتا  اب  بالقنا  هنازرف 
نشور و يزادنامشچ  فادها  هب  ندیـسر  يارب  ار  تلود  اهراکهار ، اهدومنهر و  اهرادـشه ، نایب  اب  اهنآ ، فعـض  تّوق و  طاقن  ندـنایامن 

ياهحرط ضیعبت و  داسف و  رقف و  موش  ثلثم  اب  نادرمتلود  هزرابم  نوچ  ییاههتـساوخ  حرط  اب  هراومه  ناشیا  دـناسر . يراـی  شخبدـیما 
میـشاب و هتـشاد  ور  شیپ  ار  اههمانرب  اهراک و  ماسقا  عاونا و  ام  تسا  نکمم  تسا * . هتخادرپ  ماـظن  حیحـص  ياهتسایـس  نییبت  هب  رگید ،

نیا هژیو  هب  دنک . ادیپ  تیولوا  دوشیم ، بوسحم  رتهدزابدوز  رتراگدنام و  رتقیمع و  یناسرتمدخ  هچنآ  اهنآ ، نایم  رد  دیاب  مینک . ارجا 
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تلم تیامح  زا  زورما  روشک  نالوئـسم  دریگ * . تروص  هعماج  جاتحم  مورحم و  فعـضتسم و  ياهرـشق  تمدـخ  رد  رتشیب  دـیاب  اـهراک 
مدرم لباقم  رد  ار  شفیاظو  ناملـسم  رادمامز  درادـن * . دوجو  ایند  زا  ياهطقن  چـیه  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنتـسه و  رادروخرب  راکادـف 
يوس هب  هچراـپکی  تلم  تلود و  هک  تسا  تقو  نآ  دـنهدیم . ماـجنا  رادـمامز  لاـبق  رد  ار  ناـشفیاظو  ناملـسم  تما  دـهدیم و  ماـجنا 

. * دوش قفوم  دناوتیمن  مدرم  يرایمه  کمک و  نودـب  یتلود  چـیه  دـنزاتیم * . شیپ  هب  تسا ، هدرک  میـسرت  نآرق  مالـسا و  هک  یفدـه 
زا یکی  اـم  تلود  هتفه  تبـسانم  نیا  دـننادب * . ردـق  ار  مدرم  يورین  هـک  تـسا  نآ  یتـلود  ياههاگتـسد  یماـمت  مدرم و  هـب  نـم  هیـصوت 

هتفه تلود ، هتفه  ام  روشک  رد  تسا ... هتـسجرب  یتلود  تیـصخش  ود  تداهـش  دوبدای  روشک  نیا  تلود  هتفه  تساـنعمرپ . ياـهفداصت 
ياهتسجرب راک  ًالثم  ای  تلود ، تدالو  اتدعاق  دنراذگب ، یتبسانم  نینچ  يزور و  نینچ  دنهاوخب ، رگا  رگید  ياهاج  تسین . تلود  تدالو 

زیچ نیا  میدادرارق . تداهـش  دوبدای  ار  نامتلود  هتفه  میدـمآ و  ام  اما  دـننکیم ، نیعم  تلود  هتفه  ناونع  هب  ار  نیا  هداد ، ماجنا  تلود  هک 
یکی نادرمتلود )  ) امـش يوـنعم  هریخذ  تسا * . تایـصوصخ  نیمه  ار ، اـم  هار  هک  تسا  نآ  شیاـنعم  نـیا  تـسا ؛ یمهم  اـنعمرپ و  یلیخ 

نادردق دنمهقالع و  مالسا و  هب  دنمهقالع  نالوئـسم ، هب  دنمهقالع  راکادف ، قداص ، نمؤم و  مدرم  نیا  هب  دامتعا  یکی  تسادخ و  هب  لکوت 
رارق ام  رایتخا  رد  هدوب  ناشرایتخا  رد  هچنآ  دش ، هتساوخ  یکمک  مدرم  نیا  زا  ماظن  نالوئـسم  فرط  زا  اجره  هک  یمالـسا  يروهمج  ماظن 

تـسرد يارجا  تسا . یعامتجا  تلادـع  طسق و  ییاپرب  یمالـسا ، تموکح  یلـصا  فادـها  زا  دـندرک * . ماـمت  اـم  رب  ار  تجح  دـنداد و 
یلاعت يوس  هب  یناسنا  هعماج  تکرح  یعامتجا  لماع  نیرتیلـصا  دوجوم ، تاناکما  زا  ناـمدرم  یماـمت  يدـنمهرهب  هعماـج و  رد  تلادـع 

لابند دنـشاب . تلادع  لابند  هب  دیاب  نالوئـسم  دـنک * . شالت  یعامتجا  تلادـع  نیمأت  رد  هک  تسا  یمالـسا  تلود  هفیظو  نیاربانب ، تسا .
هفسلف دنداد * . تاجن  ار  تکلمم  نیا  رطخ  زور  رد  هک  یناسک  دنشاب ؛ هنهرباپ  مورحم و  فعضتسم و  تاقبط  يارب  یگدنز  ندرک  ناسآ 

یقفوماـن تلود  دـهد ، رارق  مدرم  تمدـخ  رد  ار  شتالیکـشت  دـناوتن  یتـلود  رگا  ( * 1 . ) تسا مدرم  هب  تمدـخ  نالوئـسم  همه  يدوـجو 
ریگردیمالـسا تلود  دـنراذگن  دنرامـشب و  مرتحم  ار  نوناق  دـیاب  مدرم  ( * 3 . ) دـنک زاب  ار  يداـصتقا  ياـههرگ  دـیاب  تلود  ( * 2 .) تسا

هب دنتـسین ، هعماج  نیـشنالاب  زاتمم و  تاقبط  زا  دناهدیـشوج و  مدرم  نتم  لد و  زا  تموکح  نالوئـسمو  ناریدـم  ( * 4 .) دوش یبنج  لئاسم 
یـصخش ياههزیگناو  اهـضرغ  یتلود  نارازگراک  ناـیم  رد  اداـبم  ( * 5 . ) تسا مدرم  هماـع  يوخو  قلخ  اـهنآ  يوـخ  قـلخ و  لـیلد  نیمه 
ياهلولس رد  ییاجر  دیهـش  ( * 6 . ) دـننکب عضوو  دـنهدب  ماجنا  تحلـصمو  قح  فالخرب  ار  يزیچ  هک  دوش  بجوم  یقالخا  ياهیرامیبو 

دـشن بذج  تردـقو  ماقم  ربارب  رد  هاگچیه  ییاجر  دیهـش  ( * 7 . ) دروآ رد  وناز  هب  ار  كاواـس  نارومأـم  دوخ  ربص  اـب  نادـنز ،  کـیرات 
تالکـشم مغریلع  هک  دوب  قفوم  ریزو  تسخن  کی  ییاجر  دیهـش  ( * 8 . ) دـنک مکاح  شروما  همهرب  ادـخ  يارب  ار  راک  كالم  تسناوتو 

کی زا  دندیـسر ، تداهـش  هب  دیهـش  ود  نیا  هک  یماگنه  رد  هیلع )  هللا  تمحر  ماما (  طخ  ياهورین  ( * 9 . ) درک هرادا  ار  تکلمم  رایـسب ،
(1  : ) اـه تشوـن  یپ  ( 10 . ) درک رتهدیـشوج  مه  هب  رتـشیب  هچ  ره  ار  مدرم  مه  تداهـش  نیا  اـما  دـندوب ، رادروخرب  ییـالاب  رایـسب  ماجـسنا 

همانزور ( 5  ) ناهیک 12/6/62 همانزور  ( 4  ) 8/8/62 یمالسا يروهمج  همانزور  ( 3  ) ناهیک 9/6/62 همانزور  ( 2  ) ناهیک 9/6/62 همانزور 
(10  ) ناهیک 8/6/62 همانزور  ( 9  ) ناهیک 9/6/62 همانزور  ( 8  ) ناهیک 9/6/62 همانزور  ( 7  ) ناهیک 12/6/62 همانزور  ( 6  ) ناهیک 8/6/62

نوخسار عبنم :  ینموم  هللا  تجح  هدننک :  هیهت  خ   / دجاس تیاس  هرامش 5  گربلگ ،  هرامش 90  گربلگ ،  عبانم :  ناهیک 8/6/68  همانزور 

(1  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یسانش  نمشد 

ناریا یمالـسا  بالقنا  داتفا . قافتا  یناریا  ناریا و  يارب  قافتا  نیرتمهم  لاس 1357  رد  ( 1  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یسانش  نمـشد 
ناسنا هب  نآ ، رب  هوالع  دـیدرگ و  ناهج  ـطـح  ـس رد  یفرگـش  يداینب و  ياهدـمایپ  ءاشنم  نوگانوگ ، داـعبا  رد  هک  یبـالقنا  دیـسر . رمث  هب 

يرتشیب رکفت  نآ  يور  دـیاب  هک  دـش  ماـجنا  یتکرح  ناـیم  نیا  رد  دیـشخب . تمظع  تّزع و  ناـنم  ؤم  هب  تکوش و  ناناملـسم  هب  تمارک ،
نانمـشد دـش . یمالـسا  بالقنا  يارب  ینانمـشد  ندـش  هتخاس  ثعاب  رما  نیا  تسا . ناگناگیب  عفانم  رب  ندیـشک  نالطب  طخ  مه  نآ  درک .،
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گنهرف و تیوه ، كاخ ، هب  يزارد  تسد  تهج  رد  دـیدج  ییاههشقن  حرط و  دـیلوت  رد  هراومه  هتـسشن و  مارآ  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
ذـفان و هاگن  یمالـسا  بالقنا  اب  هلباـقم  رد  ناـگناگیب  یماـکان  مهم  لـماوع  هلمجزا  نیقی  عطق و  روط  هب  دنتـسه . هدوب و  ناریا  تلم  عفاـنم 
زا تسا .  هدوب  یمالسا  بالقنا  اب  نانآ  ینمشد  ياه  شور  نانمشد و  ییاسانش  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ناربهر  يالاب  تریـصب 

نمشد ترورـض  مینک . ییاسانـش  يربهر  مظعم  ماقم  نانخـس  رد  یـشاکنک  اب  ار  نمـشد  ات  میتسه  مینآ  شالت  رد  راتـشون  نیا  رد  ور  نیا 
ییاهتما اسب  هچ  دیآ . یم  رامشب  تلم  کی  زا  عافد  اهدیدهت و  عفد  عوضوم  رد  ثحابم  نیرت  يروحم  زا  یسانش  نمشد  کش  یب  یسانش 

ناگناگیب و ياه  هئطوت  تخانـش  رد  یعامتجا  یـسایس و  مزال  تریـصب  یهاگآ و  نادقف  نانمـشد و  زا  تلفغ  رثا  رد  خـیرات  لوط  رد  هک 
(ع) یلع نانمؤم  ریما  دنا . هدـیدرگ  رجنم  راب  تکاله  یتشونرـس  هب  هعماج  نآ  صاوخ  ناگبخن و  طسوت  حیحـص  عقوم و  هب  عضاوم  ذاختا 

لفاغ وا  زا   ) دور باوخ  هب  شنمـشد  ربارب  رد  هک  یـسک  (« ) 1 .) دیاکملا هتهبنا  هودـع  نع  مان  نم  : » دـنیامرف یم  هراب  نیارد  دوخ  مالک  رد 
ماما ترـضح  یمالـسا  يروهمج  ماظن  راذگناینب  هطبار  نیمه  رد  دـنک ) یم  رادـیب  باوخ  زا  ار  وا  نمـشد ) هناریگلفاغ   ) ياه هلیح  دـنامب )

(« 2 . ) مینک یثنخ  دنوشب ، عمج  مه  اب  هکنیا  زا  لبق  ار  اهنآ  ياه  هئطوت  میشاب و  رادیب  دیاب  ام  میـشاب ، لفاغ  دیابن  : » دنیامرف یم  هر ) ) ینیمخ
ار نمـشد  دـیاب  تلم  کی  : » دـنیامرف یم  هراب  نیا  رد  سدـقم  دهـشم  رد  لاـس 86  زور  نیلوا  ینارنخـس  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  نینچمه 

گرزب تلم  نانمشد  یلک  يدنب  میسقت  کی  رد  نانمشد  ماسقا  (« 3 . ) دنک زیهجت  نآ  لباقم  رد  ار  دوخ  دنادب و  ار  نمشد  هشقن  دسانـشب ،
، نمـشد کی  میراد ؛ نمـشد  ود  ام   » دومن میـسقت  ینوریب  ینورد و  نانمـشد  شخب  ود  هب  ناوت  یم  ینونک  طیارـش  رد  ار  ناریا  یبـالقنا  و 

ینورد نمشد  فلتخم  داعبا  حیرـشت  (« 4 . ) تسا رت  كانرطخ  ینورد  نمـشد  تسا . ینوریب  نمـشد  نمـشد ، کی  تسا ، ینورد  نمـشد 
موش هدـیدپ  دزاس ، یم  مهارف  روشک  کی  يونعم  يدام و  عبانم  رب  ار  ناگناگیب  طلـست  هنیمز  هک  اـه  تلم  یگدـنام  بقع  لـماوع  هلمجزا 

ناونعب نآ  زا  دوخ  ذـفان  هاگن  اب  بـالقنا  مظعم  ربهر  هک  دـشاب  یم  تلم  کـی  رد  سفن  هب  داـمتعا  يرواـبدوخ و  مدـع  یعاـمتجا و  یلبنت 
، تسین نکمم  شتفرشیپ  تلم  نیا  دشاب ، هتـشاد  ار  اه  يرامیب  نیا  یتلم  رگا  : » دنیامرف یم  هدومن و  دای  ناریا  گرزب  تلم  ینورد  نمـشد 
زا دنشاب ، نیبدب  رگیدمه  هب  دنشاب ، هتشادن  دنویپ  رگیدمه  اب  دنشاب ، هتشادن  سفن  هب  دامتعا  دنشاب ، دیماان  دنـشاب ، لبنت  شمدرم  یتلم  رگا 

داعبا حیرشت  دنک ». یم  ناریو  ار  انب  دتفیب ، انب  هیاپ  نورد  رد  هک  يا  هنایروم  لثماهنیا  تفر ، دهاوخن  شیپ  یتلم  نینچ  دنـشاب ، دیماان  هدنیآ 
، یناور گنج  هتسناد و  یللملا  نیب  هطلس  ماظن  ار  ناریا  تلم  ینوریب  نمشد  بالقنا  مظعم  ربهر  نآ  ياه  همانرب  ینوریب و  نمـشد  فلتخم 

یبایزرا ینوریب  نمـشد  ياـه  هماـنرب  مهم  ياـهروحم  هلمجزا  ار  روشک  یملع  رادـتقا  تفرـشیپ و  اـب  هلباـقم  نینچمه  يداـصتقا و  گـنج 
نیا رهظم  زورما  مییوگ ... یم  یناهج  رابکتسا  نآ  هب  هک  يزیچ  نامه  ینعی  یللملا ، نیب  هطلـس  ماظن  زا  تسترابع  ینوریب  نمـشد   » دندومن
تلم يارب  مه  اـم  ینوریب  نانمـشد  زورما  (« » 5 . ) اکیرمآ هدـحتم  تالایا  ینونک  تلود  یناهج و  مسینویهـص  هکبـش  زا  تسترابع  نمـشد 
هکنیا يارب  مینک ، یم  فیرعت  ار  هلاس  تسیب  زادنا  مشچ  قفا  مینک ، یم  فیرعت  ار  نامدوخ  هلاس  جنپ  ياه  تسایـس  ام  دـنراد . هشقن  ناریا 
همانرب نم  میسانشب . ار  وا  تسایس  دیاب  دراد ، یتسایس  مه  وا  دراد ، همانرب  ام  يارب  مه  وا  روط ، نیمه  مه  ام  نمشد  مینک ، صخـشم  ار  هار 

اب هلباـقم  موـس ، يداـصتقا و  گـنج  مود  یناور ، گـنج  لوا  : » منک یم  هصـالخ  هلمج  هس  رد  ار  ناریا  تلم  هـیلع  یناـهج  رابکتـسا  ياـه 
زا يریگ  هرهب  ینوریب ، نانمـشد  گنج  داعبا  نیرتمهم  زا  یکی  نمـشد  یناور  گنج  فلتخم  داعبا  حیرـشت  (« 6 . ) یملع رادتقا  تفرشیپ و 

جیاتن هب  یماـظن  رازبا  زا  يریگراـکب  نودـب  رودـقملا  یتح  یلبق و  یحارط  اـب  هک  تسا  نیا  رب  شـالت  نآ  رد  هک  دـشاب  یم  یناور  گـنج 
: تسا هدمآ  یناور  گنج  فیرعت  رد  تفای  تسد  یعامتجا  یگنهرف  یـسایس  یـساملپید ، هصرع  رد  رایع  مامت  گنج  کی  زیمآ  تیقفوم 
رب يراذـگریثأت  فدـه  اـب  نیبطاـخم  هـب  نـیعم  دـهاوش  تاـعالطا و  لاـقتنا  يارب  هدـش  نـییعت  شیپ  زا  یتامادـقا  لـماش  یناور  تاـیلمع  »

ناونعب نآ  زا  ناوـت  یم  هچنآ  (« 7 . ) دـشاب یم  دارفا  اههورگ و  اه ، نامزاس  اه ، تلود  راتفر  رب  ریثأت  زین  فادـها و  اه ، هزیگنا  تاـساسحا ،
ياهتیصخش نیلوئـسم ، ندرک  بوعرم  - 1 زا : دـنترابع  درب  مان  بالقنا  مظعم  ربهر  مالک  رد  نمـشد  یناور  تایلمع  ياـهروحم  نیرتمهم 

دامتعا بلس  - 4 هعماج . دوجوم  ياه  تیعقاو  زا  مدرم  حیحص  كرد  رییغت  - 3 مدرم . یمومع  هدارا  فیعضت  روشک 2 - ناگبخن  یسایس و 
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تلم هیلع  رب  تنوشخ  رازبا  يریگراکب  هعیاش  جـیورت  - 6 روشک . رب  يداصتقا  راشف  میرحت و  هعیاـش  جـیورت  - 5 روشک . نیلوئـسم  زا  تلم 
بـالقنا ناریا و  تلم  زا  هقطنم  ياـه  تـلم  ندـناسرت  - 8 يا . هناـسر  یتاـغیلبت و  رازبا  اـب  یعدـم  مهتم و  ياـج  ندرک  ضوـع  - 7 ناریا .

گنج رد  نمـشد  مهم  ياهرازبا  زا  یکی  یفنـص  ياه  تباقر  یـسایس و  یحاـنج ، یموق ، یبهذـم ، تاـفالتخا  هب  ندز  نماد  - 9 یمالسا .
یم دوخ  هب  هتـسباو  یـسایس  تانایرج  اه و  تیـصخش  اههورگ ، زا  يریگ  هرهب  اب  تلم  کی  نیب  رد  ءارآ  تتـشت  فالتخا و  داـجیا  یناور 

هب تبسانم  نیمه  هب  نم  : » دندومرف هدومن و  هناتسود  تحیصن  ار  یسایس  رصانع  زا  هتـسد  نیا  دوخ  مالک  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  هک  دشاب 
دـصاقم هب  هک  دـننکن  يریگعـضوم  يروط  دـننزن ، فرح  يروط  دنـشاب ، بقارم  منک ، یم  تحیـصن  هناتـسود  مه  یلخاد  یـسایس  رـصانع 

رد هک  يا  هدع  هب  زین  يا  هتسه  يروانف  عوضوم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تبـسانم  نیمه  هب  (« 8 . ) دوش کمک  یناور  گنج  نیا  رد  نمشد 
رارکت ار  نمشد  فرح  نامه  دننیشن  یم  يا  هدع  : » دندومرف هدرک و  تحیـصن  دننک  یم  رارکت  ار  نمـشد  ياه  فرح  نامه  روشک  لخاد 
ماجنا یناـشاک  هللا  تیآ  موحرم  قدـصم و  رتکد  هلیـسو  هب  هک  ار  تفن  ندـش  یلم  هک  ییاـهنامه  دراد ...؟ یموزل  هچ  اـقآ ! هک : دـننک  یم 
يژرنا هب  تبـسن  زورما  اهنامه  تسا - رتگرزب  وا  زا  نیا  دوب ؛ کچوک  راک  نیا  هب  تبـسن  راـک ، نآ  هک  دـننک - یم  دـیجمت  زورما  تفرگ ،
یسایس تانایرج  یخرب  عضاوم  هنیمز  نیا  رد  (« 9 . ) دنتفگ یم  زور  نآ  یناشاک  قدصم و  نیفلاخم  هک  دننز  یم  ار  یفرح  نامه  يا  هتسه 
هنوگچ هک  تسا  لمأت  لباق  دننز  یم  دیلک  روشک  لخاد  رد  ار  نمشد  یناور  تایلمع  زا  یـشخب  دوخ  يریگ  عضوم  اب  عقاو  رد  هک  یلخاد 
ذاختا اب  یـسایس  تانایرج  بازحا و  یخرب  ناریا  يا  هتـسه  زیمآ  حلـص  ياه  تیلاعف  هیلع  رب  تینما  ياروش  همانعطق 1737  رودص  زا  سپ 

ناـمزاس هیناـیب  هب  ناوـت  یم  هنوـمن  ناوـنعب  هک  دـنراد  یمرب  ماـگ  نمـشد  یناور  یتاـغیلبت و  گـنج  فادـها  تهج  رد  هنـالعفنم  عـضاوم 
تـسایس هزوـح  رد  دوـخ  یقطنم  یب  يرگ و  یطارفا  اـب  مهن  تلود  : » تسا هدـمآ  نآ  زا  یـشخب  رد  هـک  دوـمن  هراـشا  بـالقنا  نیدـهاجم 

مایا نیمه  رد  هک  تسا  یلاحرد  نیا  (« 10 . ) تسا هداد  رارق  جارات  ضرعم  رد  ار  روشک  کی  عفانم  حلاصم و  يا ، هتسه  هدنورپ  یجراخ و 
گرب تسا و  هتفر  تلم  کی  هدارا  گـنج  هب  اروش  نیا  : » دـسیون یم  تینما  ياروش  مئاد  ياـضعا  شنزرـس  اـب  تسپ  نتگنـشاو  هماـنزور 

رب یکتم  نوچ  هک  يا  هدارا  تسا ، یلم  هدارا  تساوخ و  ندـمآ  نادـیم  هب  برغ ، اب  يا  هتـسه  شلاـچ  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هدـنرب 
هلمج زا  نمـشد  رگید  تساوخ  تلود ، نیلوئـسم و  زا  مدرم  دامتعا  بلـس  (« 11 . ) تسین ینتـسکش  هجو  چیه  هب  تسا  تلم  کی  هناوتـشپ 

نیلوئسم و زا  مدرم  دامتعا  بلـس  يارب  نانآ  شالت  دندرب  مان  نانمـشد  تساوخ  ناونعب  نآ  زا  بالقنا  مظعم  ربهر  هک  يرگید  مهم  تاکن 
هب داـمتعا  روـشک ، نیلوئـسم  هب  داـمتعا  : » دـندومرف تلود  هفقو  یب  ياهـشالت  زا  صاـخ  تیاـمح  نمـض  هنیمز  نیا  رد  دـشاب و  یم  تلود 

- دراد ار  روشک  روما  هرادا  تیلوئسم  هک  تلود - هب  مدرم  دنهاوخ  یم  نانمشد  دشابن  دنهاوخ  یم  نانمشد  هک  تسا  يزیچ  نامه  تلود ،
مدرم بختنم  راکرس و  رب  ياهتلود  همه  زا  منک  یم  تیامح  تلود  زا  نم  دینک . یثنخ  ار  نمشد  هشقن  نیا  دینک  یعـس  دنـشاب ، دامتعا  یب 
باسح یب  لیلد و  یب  تیامح ، نیا  منک ، یم  تیامح  صاخ  روط  هب  مه  تلود  نیا  زا  دوب ؛ دهاوخ  نیمه  مه  نیا  زا  دعب  مدرک ، تیامح 

نیرتشیب ًایناث  تسا ، یمهم  رایـسب  هاگیاج  ام  روشک  یـسایس  ماظن  رد  یمالـسا و  يروهمج  ماظن  رد  تلود  هاـگیاج  ًـالوا  تسین ، باـتک  و 
تخس دراد  شزرا  یلیخ  یمالـسا  یبالقنا و  ییارگـشزرا  نیا  ینید و  ياه  يریگ  تهج  نیا  مه  دعب  دراد ، شود  رب  تلود  ار  اهتیلوئـسم 

نیا ردـق  نم  دراد و  تمیق  یلیخ  اهنیا  یمدرم ، يزرو  تلادـع  يریگ  تهج  یناتـسا ، ياهرفـس  مدرم ، اب  طابترا  ناوارف ، شـالت  یـشوک ،
رون هفیحص  مکحلاررغ ج5 ص344 2 - - 1 اه : تشون  یپ  (« 12 . ) منک یم  تیامح  تلود  زا  اهزیچ  نیا  رطاخ  هب  نم  مناد ، یم  ار  اهراک 

یصصخت یملع  همانلـصف  نامه 7 - نامه 6 - نامه 5 - سدقم 4 - دهـشم  نیدرورف 1386 - لوا  يربـهر - مظعم  ماـقم  ج7 ص48 3 -
حبص همان  هتفه  نامه 10 - سدقم 9 - دهشم  نیدرورف 1386 - لوا  يربهر - مظعم  ماـقم  مهدزاود ص41 8 - هرامـش  یناور - تایلمع 

مظعم ماقم  رتفد  تیاس  ذخآم :  عبانم و  سدقم  دهـشم  نیدرورف 86 - لوا  يربهر - مظعم  ماقم  نامه 12 - نیدرورف 86 11 - 20 قداص -
 : عـبنم ینیوآ  تیاـس  لـیمک  هماـن  هتفه  ناـیبت  تیاـس  ملق  اـه ي  هـچب  تیاـس  ص7  نیدرورف  15 ناـهیک - هماـنزور  رد  يا  هلاـقم  يربـهر 

خ  / http://www.farhangnews.ir
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(2  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یسانش  نمشد 

نآ هب  ماظن  يزادنارب  تهج  رد  نانمـشد  هک  ییاهراکهارزا  یخرب  يربهر  مظعم  ماقم  ( 2  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یسانش  نمـشد 
زا يا  ـه  نا ـ ـش ـنـی نـ ید ـنـگـی و  هر ـت فـ یو حـفـظ هـ ینید . ياـهرواب  بـیرخت  فیعـضت و  . 1 دـنا :  هدرمـش  رب  هنوگنیا  ار  دـنا ، هدروآ  ور 

، نا يا جـ نآ تـا پـ زا  عافد  و  ینید )  ّتیوه   ) ظفح هب  داقتعا  تسا . اهتلم  یگتسباو  هناشن  نآ  فیعضت  واهتلم  لالقتسا  شـخـصـیـت و 
دناوتب نمشد  رگا  دومن . رادیاپ  موا و  مـقـ ـمـن ، شد نو  ـ گا ـ نو تامجاهت گـ ربارب  رد  ار  نآ  درک و  اپرب  ار  یمالسا  يروهمج  ياپو  ما نـ نـظـ

رد هرابود  روشک  تفر و  دـنهاوخ  نیب  زا  نآ  لاـبند  هب  مه  اهيراکادـف  ـا و  هرا ـثـ یا اـهت و  ـ موا مـقـ دـیادزب ، مدرم  نهذ  زا  ار  داـقتعا  نیا 
نید و مچرپ  ناشمـشچ  لباقمرد  دننیبب  دنتـسینرضاح  اهنآ  :" دیامرفیم هراب  نیا  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  تفرگ . دـهاوخ  رارق  بناجا  هطلس 
 " ساـسا نیارب  ".13 و  دننک داجیا  هلـصاف  نید  يرالاس و  مدرم  نیب  هک  تسا  نیا  اهنآ  یعـس  دوش . هتـشارفارب  ملع  کی  يور  یـسارکمد 
.2 14." دـنک تسـس  مدرمرد  ار  ینید  لمعو  هدـیقع  ناـمیا و  ياـههیاپ  درـسلد و  یمالـسا  ماـظنزا  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  نمـشد  شـالت 

عورـش ار  دوخ  ياهّتیلاّعف  ، یبالقنا شوجدوخ  ياهداهن  زا  يرایـسب  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  یمالـسا بـعـد  ماـظن  ناـکرا  فیعـضت 
، یمالـسا ماظن  يزادـنارب  تهج  رد  نمـشد  فادـها  هلمج  زا  دـنداد . همادا  دوخ  راـک  هب  ماـظن  يربهر  ياـهدومنهر  زا  ماـهلا  اـب  و  هدرک ،
رد نمـشد  فادها  نیرتمهمزا  دـندرکیم . افیا  بالقنا  يزوریپ  موادـت  رد  یّمهم  شقن  هک  دـشابیم  ماظن  ناکرا  نیا  بیرخت  فیعـضت و 

؛ دوریم رامـش  هب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  نکر  نیرت  مهم  ناونع  هب  هیقف  تیالو  لصا  تسا . هدوب  هیقف  تیالو  لـصا  فیعـضت  هنیمز  نیا 
نیا لیلد  نیمه  بـه  ـت ؛  ـسا هد  ـ ـش ـیـا  ند دو  ـ جو ياهماظن مـ زا  نآ  زایتما  ِببـس  هداد و  رارق  ینید  ماظن  کـی  ار  یمالـسا  ماـظن  هک  یلـصا 

." دـیامرفیم هراـب  نیارد  يربـهر  دـنزیم . اـهنآ  ماـجنا  هب  تسد  یلخاد  لـماوع  طـسوت  هاـگ  هک  ، هتفرگ رارق  نمـشد  موجه  دروم  نکر 
زا سپ  ساسا  نیمه  رب  دنک و  هبرجت  یمالسا  بالقنا  اب  هزرابم  يارب  ار  يرترثؤم  شور  دناوتیم  هک  درک  روصت  راب  نیا  یناهج  رابکتـسا 

ناریا رد  ردـتقم  ربهر  کـی  دوجو  اـب  هک  دـنادیم  اریز  دـهد ، رارق  فدـه  ار  بـالقنا  يربهر  دـیاب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  داـیز  هعلاـطم 
جالعال تالکـشم  هک  ياهطقن  نآ  ینعی  يربهر   " دیامرفیم همادارد  ناشیا   15." دش دهاوخ  بآ  رب  شقن  اهنآ  ياههئطوت  همه  یمالـسا ،

ياهدـنفرت غورد و  تاـغیلبت  دـنکیم ، ـالم  رب  ار  نمـشد  هئطوت  نشور و  مدرم  يارب  ار  تقیقح  وا  سفن  دوشیم ، لـح  وا  تسد  هب  تلود 
لباقم رد  ار  بالقنا  تیمامت  دتـسیایم و  یللملانیب  یـسایس  هئطوت  ربارب  رد  دـهدیم . دـیما  مدرم  هب  دـنکیم و  اشفا  ار  نمـشد  نوگانوگ 
هقرفت عنام  تفلا و  هیام  نمـشد ، ياهینکفافالتخا  ربارب  رد  يربهر  دنکیم ، ینیـشن  بقع  هب  راداو  ار  نمـشد  دهدیم و  رارق  نارگهئطوت 
میظع لیخ  رد  دهعتم ، هاگآ و  ِتیناحور  رو  ـ ـض ـد حـ یدر ـ تی تیناحور بـ فیعـضت  . 3 16." دراذگیم مه  تسد  رد  ار  اهتـسد  دوشیم و 
بان مالسا  يایحا  هّللا و  ۀملک  يالتعا  هار  رد  هک  ینالوارق  شیپ  درک . اف  ـ یا ـی  مال ـ سا بال  ـقـ نا يزوریپ  رد  یمهم  شقن  یمدرم ، ياهورین 

هب دندیدرگ . رط  هنوگ خـ ره  ياریذپ  فک  رب  ناج  دوخ ، يادـتقم  دارم و  نوچ  مه  هدرکن و  غیرد  یـش  ـ ـشو زا هـیـچ کـ ص )   ) يدـمحم
یماظن اب  هلباقم  زا  مالسا  نانمشد  دیامرفیم ". يربهر  ور  نیازا  دنتفرگ . رارق  اهنآ  ناگتـسباو  نانمـشد و  تالمح  جامآ  مه  لیلد  نیمه 

هدروختسکش ياههبرجت  درک . دنهاوخن  یتشآ  نآ  اب  دیشک و  دنهاوخن  تسد  تسا ، هدز  مهرب  هقطنم  رد  ار  رابکتسا  عورشمان  عفانم  هک 
ندز و يارب  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  زورما  دـننک و  رتهدـیچیپ  ناریا  تلم  اـب  هلباـقم  رد  ار  دوخ  ياهـشور  هک  تسا  هدـش  ببـس  ناـنآ 

اما دنسرب ، دوخ  فده  هب  اهنآ  قیرط  زا  هکلب  ات  دنورب ، ممعم  درف  کی  ای  اههاگشناد و  هیملع و  ياههزوح  غارس  هب  دیاب  بالقنا ، ندیبوک 
يدمآراکان ياقلا  نید  يدمآراکان  ياقلا  . 4 17." دندوب لفاغ  روشک  نیا  ناگرزب  يرایـشوه  هاگـشناد و  هزوح و  يرادیب  زا  نارگهئطوت 

حرط تفرگ . رارق  راک  روتـسد  رد  ناگناگیب  طسوت  یمالـسا  ماـظن  ینید  تیوه  ندرب  نیب  زا  تهج  رد  هک  دوب  یمهم  ياـههژوس  زا  نید ،
تهج رد  نمـشد  تکرح  نیا  زا  يا  هنومن  یمالـسا ، ماـکحا  یگنادواـج  یفن  ـنـی و  ید ماـکحا  ورملق  ّتیدودـحم  صوصخ  رد  یتاـهبش 
دروم رد  شیپ  لاس  دـصراهچ  رازه و  ِمالـسا  دوشیم . هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  لیذ  رد  هک  ددرگیم  بوسحم  نید  يدـمآراکان  ياـقلا 
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. دنوشیم طقاس  همه  مه ، اب  ِضراعت  رد  تسا و  توافتم  نآ  زا  اهتئارق  دشاب  هتشاد  یبلطم  مه  رگا  درادن و  رظن  زورما  یعامتجا  میهافم 
ریخا لاس  یس  رد  رابکتـسا   " تسین : تعیرـش  ماکحا  يارجا  ینعم  هب  ینید  تموکح  دراد و  ار نـ اهنا  ـ مز رد هـمـه  ار  ـ جا ـت  یل ـ با فـقـه قـ

هک هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  اما  تسا  هتفرگ  راک  هب  یمالـسا  بالقنا  ندرک  دوباـن  يارب  ار  دوخ  یماـظن  يداـصتقا و  یـسایس ـ  تاـناکما  همه 
نیمه هب  تسا و  هدرک  نکممان  ار  یمالـسا  يروهمج  ندرب  نیب  زا  مدرم ، قیمع  نامیا  هب  یمالـسا  ماظن  ياـکتا  تلم و  غیرد  یب  تیاـمح 

تیعقاو نیا  هک  دـنکیم  لابند  ار  ماـظن  یبـالقنا  حور  ینید و  ياوتحم  شهاـک  يرابکتـسادض و  ههجو  ندرک  یثنخ  ناوت ، همه  اـب  تلع 
تالداعم تسناوت  نار  ـ یا ـی  مال ـ ـسا بـال  ـقـ نا يزور  تسایـس پـیـ زا  نید  کـیکفت  . 5 18" دبلطیم ار  نالوئـسم  تلم و  لماک  يرایـشوه 

رگنایب هک  ینید  تموکح  نیا  روهظ  دنک . حرطم  اههصرع  مامت  رد  ار  نید  ینید ، ـت  مو یعون حـکـ هئارا  اب  هدز و  مهرب  ار  ناهج  یسایس 
یعس هتشذگ  مین  نرق و  کی  لوطرد  مالسا  نانمشد  . " تخادنا ینید  نایرج  نیا  اب  هلباقم  رکف  هب  ار  ناگناگیب  دوب ، مالـسا  نید  تیعماج 

نتخادرپ طقفار  يرادنید  تسایسزا ، نید  ییادج  هیرظن  حرطاب  هدنار و  نوریب  هعماج  یگدنز  هصرعزا  یلکروط  هبار  مالـسا  دندوب  هدرک 
تخات و اهيرگتراغ و  هصرعار  یمالسا  ياهروشک  ناهج ، تسایس  هنحصزا  مالسا  فذح  اب  دننک و  دادملق  یصخش  لامعا  تدابع و  هب 

مه هراو مـ نا هـمـ ـ نا ـ مل ـنـی مـسـ ید يا  ـ هروا نا و بـ ـمـ یا یمالـسا  ماظن  مالـسا و  يدوبان  تسکـش و  . 6 19." دنیامن دوخ  یـسایس  ياهزات 
بالقنا يزوریپ  درک  ناعذا  دیاب  تسا . هدوب  متس  دروم  ياهتلم  تمواقم  یگداتسیا و  هیحور  ظفح  ناناملـسم و  يزوریپ  رد  شقن  نیرت 
رابکتـسا هک  تسا  اعدا  نیا  ـی بـر  بو هاو خـ ـخ گـ یرا تـ داد . تراـشب  ار  ینید  ماـکحا  رب  ینتبم  ماـظن  نید و  هراـبود  روضح  دـیون  یمالـسا 
اهبالقنا نیا  تایح  هدرک ، ینمشد  تخس  دنا  هدوب  بتکم  رب  ینت  ـی کـه مـبـ یاهت ـ ـض اهبالقنا و نـهـ هب  تبـسن  شناگتـسباو  یناهج و 

مدرمزا نامیاو  هزیگنا  نیا  بلس  دنتسه ، نآ  یپرد  تلم  نیا  نانمشدو  ناهاوخدب  هک  هچنآ  دننادیم " . دوخ  يدوبان  لاوز و  اب  يواسم  ار 
هجو تـ ـی ، سا ـمـن شـنـ شد عو  ـ ضو رد مـ يربهر :  مظعم  ماقم  تانایب  رد  یمالـسا  ماظن  اب  هزرابم  رد  نمـشد  ياههویـش  زا  یخرب   20" تسا

گنهرف ریقحت  . 1 زادـنترابع ؛ نمـشد  هویـش  نیرتمهمزا  تسا . مهم  رایـسب  یمالـسا  ماظن  يزادـنارب  تهج  رد  نانمـشد  شور  هویـش و  هب 
لالقتسا یشاپورف  هنیمز  دشاب  هتـشادن  دوخ  گنهرف  هب  ءاکتا  یگنهرف ، رظن  زا  یتلم  رگا  هک  تسا  هدرک  كرد  یبوخ  هب  نمـشد  یمالـسا 

نوخیبش مجاـهت و  بـالقنا ، ربهر  دوب . دـهاوخ  مهارف  ناـنآ ، طـسوت  يرامعتـسا  ياـههنیمز  عون  همه  نتفریذـپ  هجیتـن  رد  اـهنآ و  يرکف 
نیا هنادنمـشوه  كرد   " درک دـیکأت  هدـناوخ و  یمالـسا  ماـظن  ندرک  اوـتحم  یب  يارب  رابکتـسا  ههبج  شـالت  مئـالع  هلمج  زا  ار  یگنهرف 
الاب كرد  يرایشوه ، اب  زورما  مدرم ، یهلا ، لضف  هب  هک  تسا  مدرم  بناجنیا و  هفیظو  " یبالقنا ، یمالسا و  ياهشزرا   " زا عافد  عوضوم و 

زا یناور  گـنج  تاـغیل و  یغیلبت تـبـ نوگاـنوگ  ياـهشور  زا  هدافتــسا  . 2 21" دنرـضاح هنحـص  رد  زیگنارب ، نیـسحت  ِلیلحت  تردـق  و 
اههئطوتزا یکی  دیامرفیم ". يربهر  تسا . ناریا  رد  دوخ  هتفر  تسد  زا  عفانم  هب  ددجم  یبای  تسد  يارب  نمـشد  ياهشور  نیرتدمآراک 

نمــشد هـک  ياهلیــسو  رازبا و  نیرتـهب  عـقاو ، رد  تـسا . یمالــسا  ياـهروشک  نوردرد  نـیب و  فـالتخا  داـجیا  نمــشد ، ياهدــیدهت  و 
ندیسر تهج  رد  نمشد  رگید  ياههویش  زا  یتادراو  يدازآ  جیورت  . 3 22" دنک داجیا  فالتخا  نیملسم  نیب  هک  تسا  نیا  درادرایتخارد ،

ندمت یـشاپورف  یخیرات  نایرج  دشابیم . داس ) يرا و فـ ـه بـی بـنـد و بـ عا ـ ـشا  ) یتادراو يدازآ  جیورت  شیوخ ، دـیلپ  تاّین  دـصاقم و  هب 
رکفترد تسا  دـقتعم  يربـهر  مظعم  ماـقم  دراد . یمرب  نمـشد  یناـهنپ  تاـکرح  زا  هدرپ  هک  تسا  ییاـیوگ  دنـس  سلدـنا )   ) رد یمالـسا 
یتبـسن میهاوخب  رگا  و  دراد . دوجو  نا  بوچراچ  نییعت  يدازآ و  ياهزرم  نایبرد  یـساساو  یلوصا  ياـهتوافت  یبرغ  بتاـکم  یمالـسا و 

یبرغ بتاکم  یمالسا و  رکفترد  . " دوب دهاوخ  هجو  نم  یـصوصخ  مومع و  تبـسن  نیا  میهد  هئارا  مالـسا  برغرد و  يدازآ  توافت  نیب 
نیا زا  ار  هریاد  اههنیمز  زا  یخرب  رد  مالـسا  دراد .... دوجو  نآ  بوچراچ  نییعت  يدازآ و  ياهزرم  نایبرد  یـساسا  یلوصا و  ياـهتوافت 
برغ يایندرد  جـیار  رظن  مالـسا و  رظن  نیب  یگبلط  حالطـصا  هب  دـهدیم و  شرتسگ  ار  نآ  اـههنیمز  زا  یـضعب  رد  دـنکیم و  رتدودـحم 

نآ رومازا  یـضعبرد  هنانیب و  گنت  دودـحم ، رایـسبار  برغ  رظنام  اـهزیچزا  یخربرد  تسا . هجو  نم  صوصخ  مومع و  يدازآ ، باـبرد ،
تـسین یفاک  دشاب  دازآ  هکنیا  يارب  ناسنا  کی   " دـیامرفیم ناشیا  مینادیم 23  يراب  دنب و  یب  هب  کیدزن  هتفای و  تعـسو  دـحزا  شیبار 
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رثارب هک  یناسنا  دشابن  مه  شدوخ  هیوهش  هیبضغ و  هوق  هطلس  ریز  هک  تسا  مزال  هکلب  دشابنرابج ، تموکح  ای  رگید  ناسنا  هطلـسریز  هک 
دازآ تقیقحرد  مه  ناسنا  نآ  دـنک  لوبق  ار  ییاهتیدودـحم  تـالیمحت و  دوشیم  روبجم  یناـسفن  تاوهـش  صرح و  عمط ، سرت ، ، فعض

، نآ يزادـنارب  تیاهن  رد  تموکح و  کی  اب  هلباـقم  تهج  اههویـش  اهدرگـش و  نیرترث  ؤم  نیرت و  یمیدـق  زا  ینکفا  هقرفت  . 4 24" تسین
يربهر . دندروآ يور  هویش  نیا  هب  زاغآ ، نامه  زا  یمالسا ، يروهمج  نانمـشد  دشابیم . تلم  نآ  نوگانوگ  راشقا  نیب  رد  هقرفت )   ) داجیا

يایند هندبزا  یهاو  يا  هدعو  اب  ییزج و  ياهزیچ  اب  ار  یمالـسا  ياهتموکح  اهتلود و  کت  کت  دنکیم  شالترابکتـسا  دـیامرفیم ".
رگید زا  جرم  جره و  ینمااـن و  داـجیا  . 5 25" دراد دوجو  مالـسا  ناهجرد  کنیا  مه  هک  دوشیم  يزیچ  نیمه  عضوو  دـنک  ادـج  مالـسا 

يار ـبـی بـ ــسا ـیـنـه مـنـ مز ـنـی  ماا داـجیا نـ دـشابیم . جرم  جره و  ینمااـن و  داـجیا  یمالــسا ، ماـظن  اـب  هلباـقم  تـهج  نمــشد  ياـههویش 
تاعوضوم هب  یلـصا  يدیلک و  تاعوضوم  زا  ار  ماظن  نارازگراک  هجوت  دوب و  دهاوخ  مدرم  یگداتـسیا  تمواق و  ـیـه مـ حور ـعـیـف  ـض تـ

، تالکشم دوجو  مالعا  ماظن ، نالو  ؤسم  هب  تبـسن  يدامتعا  یب  سح  داجیا  مدرم ، ندرک  دیماان  در و  ـ ـسلد دهدیم . قوس  یبنج  یعرف و 
زا یخرب  تسا ، یند  ـ ـش تالکـشم حـل نـ نیا  هک  نیا  ياـقلا  یماـظن و  يداـصتقا و  یـسایس ، یعاـمتجا ، فـلتخم  ياـهان  ـع و تـنـگـ ناو مـ

دوجو ملظ  ایندرد  رگازورما  . " دش هتفرگ  راک  هب  ینماان  داج  ـ یا تهج  رد  نمـشد ، قیرط  زا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  هک  تسا  يدراوم 
، دراد دوجو  یناهج  زکارم  هلیسو  هب  اهتلم  لاوما  تراغو  تسا  هدرکرپ  ار  ایند  یبرغ ، نشخ  ندمترگا  زورما  دراد ، دوجو  هطلسرگا  دراد ،
ـن یر ـسـتـه تـ جر بازحا بـ اهامنرکفنـشور و  يرازبا  يریگراک  هب  . 6 26" تسا یناسنا  قالخا  ياوزناو  جرمو  جره  دوجو  رطاـخ  هب  اـهنیا 

يدوبان يارب  هک  نمـشد  تسـشن . رمث  هب  ماما  هنادـنمدرخ  ياهيربهر  اب  هک  دوب  ینید  تیوه  يایحا  ناریا ، ـی  مال ـ ـسا بال  ـقـ نا ـی  گژ ـ یو
، برغ ـنـگ  هر ِنا فـ ـتـگـ فا ـم یـ یل ماد تـعـ ـتـخـ ـسا را بـه فـکـر  ـن بـ یا دو ، هدر بـ هدا کـ ـتـفـ ـسا اـههلیح  اهدـنفرت و  همه  زا  ینید  تیوه  نیا 

ياـهریت جاـمآ  ار  ناوـج  لـسن  دـنوشیم ، باـختنا  ناـگناگیب  طـسوت  هک  هتـسباو  دارفا  نیا  داـتفا . هـت  ـ ـس ـ باو يا  ـ ها ـمـ نر ـنـفـکـ ـشور ینعی 
رد يربهر  دنربیم . لا  ؤس  ریز  ار  ینید  گنهرف  ـن و  ید نآ ، دروآ  هر  یبرغ و  گنهرف  زا  عافد  نمض  دنهدیم و  رارق  رامعتسا  نیگآرهز 
هک یتاّیصوصخ  اب  يرکفنشور ، هلوقم  دش . ّدلوتم  رامیب  ناریا ، رد  يرکفنشور  هک  ماهتفگ  اهراب  نم  : " دیامرفیم ناریارد  رکفنشور  دروم 

یعاـمتجا و لـئاسم  رد  درد  ساـسحا  يدنمـشوه ، یگنازرف ، هدـنیآ ، هب  هاـگن  یملع ، رکف  نآ ، رد  هک  دراد -  ّتیعقاو  قّـقحت و  ملاـع  رد 
هک یناسک  نوچ  ارچ ؟ دـش . دـّلوتم  بویعم  ملاسان و  رامیب و  اـم  روشک  رد  تسا -  رتتـسم  تسا ، گـنهرف  هب  طوبرم  هک  هچنآ  صوصخب 
زا يربـهر :  مظعم  ماـقم  تاـنایب  رد  نمـشد  اـب  هزراـبم  ياـهلح  هار  یخرب   27." دنملاسان ییاهمدآ  دنتـسه ، ام  خـیرات  ِلّوا  نارکفنـشور 

تأرج تیعقوم 2 . كرد  يرایـشوه و  . 1 تسا : یـساسا  لصا  هس  هب  هجوت  يربهر ، هاگن  رظنمزا و  نمـشد  اـب  هزراـبم  لـح  هار  نیرتمهم 
ـ  تیعقوم كرد  يرایشوه و  دیامرفیم "  لصا  هس  نیا  هب  تبسن  ناشیا  هدنیآ  هب  دیما  نامیا و  اهرطخ 3 . اهیتخس و  زا  ندیسرتن  مادقا و 

زورما و ياشگهار  مهم ، ياهسرد  نیا  دنتسه )  ) مهم سرد  هس  هدنیآ  هب  دیما  نامیا و  و  اهرطخ ـ  اهیتخـس و  زا  ندیـسرتن  مادقا و  تأرج 
درف کی  هطـساو  هد  اب  یهاگ  نمـشد   " اریز دنـشاب  رایـشوه  هک  دهاوخیم  مدرم  زا  فرط  کی  زا  ناشیا   28". تسا روشک  تلم و  هدـنیآ 
نینچ تسا  نکمم  و  دـهد ؛ ماجنا  ار  ياهنایـشان  طلغ و  يریگعـضوم  ای  دـنزب و  ار  یفرح  هک  دـنکیم  کیرحت  ار  ياهراچیب  حول و  هداـس 

نمـشد تخانـش  رد  ناریا  تلم  هک  مراودیما  نم  و  دوب ؛ رایـشوه  دـیاب  نیا  رب  انب  تسا . نمـشد  لماع  هک  دـنادن  مه  شدوخ  یتح  يدرف ،
يرایشوهرب هوالعرگید  فرطزاو   29." دنتسه اهتسینویهص  نمشد ، تساکیرمآ و  نمشد ، تسا . یناهج  رابکتـسا  نمـشد ، دنکن . هابتـشا 

ار دوخ  ياهشور  نمشد ، هک  تبسن  نامه  هب  ناریا  تلم  دنشاب ". هتشاد  ار  مالسا  نانمـشد  اب  هزرابم  تهج  مزال  یگدامآ  مدرم ، یهاگآو 
ظفح یسایس و  يرکف ، يونعم ، یگدامآ  اب  دیازفیب و  دوخ  یهاگآ  يرایـشوه و  رب  دیاب  دنکیم ، رتهدیچیپ  یمالـسا  ناریا  هیلع  هئطوت  رد 

رد تانایب  - . 13 اـه : تشون  یپ   30." دنک ییاسانـش  تسه ، هک  یـسابل  ره  رد  ار  نمـشد  هرهچ  رگیدـکی ، اب  طابترا  لاصتا و  تدـحو و 
خیراترد نامه ، خـیرات 20/3/1380 15 - رد  يربهر  تانایب  - 14 نازومآ 14/3/82 . شناد  یمالـسا  ياهنمجنا  هیداحتا  ياضعا  رادـید 

: جیـسب لیکـشت  زورلاس  تبـسانم  هب  یمدرم  جیـسب  تمواقم  يورین  گرزب  عاـمتجا  رد  يربهر  تاـنایب  - 17 نامه . - 16 ???? / ?? / ?? . 
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درگلاس نیمتسیب  تبـسانم  هب  - 19 ???? / ?? / ?? یقرـش . ناـجیابرذآ  یبـالقنا  نمؤم و  مدرم  زا  رفن  نارازه  رادـید  - 18 ???? / ?? / ??  
-23 دادرم 1374 . رد 24 يربهر  تاـنایب  - 22 نامه . - 21 خـیرات 20/3/1380 . رد  يربهر  تانایب  - 20 . 21/11/1377 بالقنا ، يزوریپ 

تیاس عبانم :  ناـمه  نامه 30- نامه 29- نامه 28- -27 . 21/8/1380 نامه ، رد 5/6/1380 26- يربهر  تاـنایب  نامه 25- نامه 24-
 : عـــبنم مــلق و ...  ياـــه  هـــچب  تیاـــس  ینیوآ  دیهـــش  تیاـــس  ناـــیبت  تیاـــس  ناـــهیک  تـــالاقم  يربـــهر  مـــظعم  ماـــقم  رتـــفد 

خ  / http://www.farhangnews.ir

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  ناوج 

دیناد یم  اما  دنا ؛ هتفگ  مه  نم  زا  لبق  ما ، هتفگ  نم  دوش ؛ یم  تبحص  دایز  اهناوج  ياهزاین  هب  عجار  يربهر  مظعم  ماقم  هاگدید  زا  ناوج 
دنادـب دـیاب  دسانـشب : ار  شدوخ  فدـه  تیوه و  دـیاب  تسا ؛ تیوه  ناـناوج ، هدـمع ي  زاـین  تسیچ ؟ ناـناوج  زاـین  نیرتمهم  نم  رظن  زا 

، ما هتفگ  نم  دوش ؛ یم  تبحـص  دایز  اهناوج  ياهزاین  هب  عجار  ناناوج  زاین  نیرتمهم  دـنک . راـک  شـالت و  دـهاوخ  یم  هچ  يارب  تسیک و 
فده تیوه و  دیاب  تسا ؛ تیوه  ناناوج ، هدمع ي  زاین  تسیچ ؟ ناناوج  زاین  نیرتمهم  نم  رظن  زا  دیناد  یم  اما  دنا ؛ هتفگ  مه  نم  زا  لبق 

؛ دریگب وا  زا  ار  یناریا  ناوج  تیوه  دهاوخ  یم  نمـشد  دنک . راک  شالت و  دهاوخ  یم  هچ  يارب  تسیک و  دنادب  دیاب  دسانـشب : ار  شدوخ 
مولعم مریگب . لاب  ریز  ار  وت  ات  ایب  نم  شیپ  یتسه ؛ دودحم  ریقح و  دوجوم  کی  وت  دیوگب  وا  هب  دنک ؛ هریت  ار  اهقفا  دربب ؛ نیب  زا  ار  فادها 

زا همه  دراذگب ؛ دناوت  یم  وس  همه  زا  تلم  نیا  هک  یناوارف  تاریثأت  ام و  يدربهار  مهم و  رایـسب  هقطنم ي  ناریا و  دـنمتورث  روشک  تسا ؛
رادـیب دـیاب  یلیخ  تسا ؛ نیا  اهناوج  امـش  هب  تبـسن  نمـشد  همانرب ي  زورما  دـیآ . یم  نمـشد  تشم  رد  اـهناوج ، تیـصخش  ریقحت  قیرط 

- دنیوگ یم  بالقنا ) موس  لسن   ) نآ هب  احالطـصا  هک   - دیآ یم  راک  يور  دراد  هک  یلـسن  هک  دننک  یم  دومناو  روط  نیا  یناسک  دیـشاب .
هدـنب دـش ! دـهاوخ  روط  نیا  يریذـپان  بانتجا  روط  هب  تسین ، مه  رگا  اـی  تسا ؛ ینید  ياهـشزرا  زا  نادرگیور  بـالقنا و  هب  هدرک  تشپ 

؛ مرادـن ربخ  اهنآ  زا  ای  مسانـش  یمن  ای  منیب  یمن  ار  یگنهرف  زیگنارب  داـسف  لـماوع  نم  هک  نیا  هن  منک . یم  در  ار  اـهنآ  فرح  دـصرددص 
مدقتعم اما  مریگ ... . یمن  مک  تسد  ار  اهنآ  مراد و  ربخالماک  دـساف  ياهفرح  اهگنهآ و  اهملیف ، اهنامر ، تنرتنیا ، هراوهام ، زا  هدـنب  ریخن ،

، ریـصب تفرعم ، اب  هاگآ ، یناریا ، ناوج  زورما  دنا ... . هدیمهف  دـب  ار  نیا  تسین ؛ هدننکـش  ریذـپ و  بیـسآ  مه  ردـق  نیا  زورما  ینونک  لسن 
رادروخرب ینید  تفرعم  زا  تسا ، بالقنا  نارود  هتفای ي  شرورپ  هک  ناوج  تسا ...  نامیا  اب  رتالاب  همه  زا  و  تسا ؛ لیلحت  لها  یسایس و 

ياـهراک اـهتیلاعف و  اـهرازبا و  دوـش . یمیاد  يرکف  يوـنعم و  هیذـغت ي  هک  دراد  جاـیتحا  هتبلا  تسا ؛ یقیمع  ناـمیا  مـه  شناـمیا  تـسا ،
تیلوئـسم ساسحا  ناناوج  نامیا  لباقم  رد  دـیاب  نمؤم  نایهاگـشناد  رکفـشوخ و  نویناحور  دریگب . رارق  ناوج  راـیتخا  رد  دـیاب  یگنهرف 

هچره دیرمـش و  مهم  ار  نیا  الوا  دیمرگرـس . شناد  بسک  هب  دوخ  یگدـنز  راهب  رد  ناناوج  امـش  نامیا  قیمعت  شناد و  بسک  ( 1 .) دننک
يافص تراهط و  ظفح  يارب  تدهاجم  ینید و  تفرعم  هب  نتفای  تسد  نامیا و  هب  ندیـشخب  قمع  ایناث  دیوش . رادروخرب  نآ  زا  دیناوت  یم 

روشرپ هنحـص ي  رد  روضح  زیزع ! ناناوج  ( 2 .) دـیرب راـک  هب  روخ ، رد  یـششوک  زین ، نیا  رد  تسا . رترـسیم  هشیمه  زا  یناوج  رد  زین  لد 
شرتسگ هار  رد  شالت  یمالـسا و  ياهتدهاجم  اب  هک  یماگنه  تسا  یناوج  نارود  لوصف  نیرت  كرابم  نیرتابیز و  زا  هک  يزودنا  شناد 

(3 .) دروآ یم  دیدپ  ار  روشک  ناوج  لسن  يارب  يونعم  ياه  - هزیمآ نیرتگرزب  زا  یکی  دشاب ، هارمه  یسایس  ینید و  تسرد  تفرعم  مهف و 
رکف و يـالتعا  تهج  رد  نآ  زا  دـیاب  هک  تسا  هدـمآ  دـیدپ  ناریا  رب  شناد  نید و  تموکح  زا  يریظن  یب  تصرف  کـنیا  باـتک  اـب  سنا 
، رتشیب همه  زا  تسا . ینید  بجاو  کی  هک  یلم ، هفیظو ي  کی  اهنت  هن  يزومآ  ملع  یناوخباتک و  زورما  تسج . هرهب  روشک  نیا  گـنهرف 

راک کی  هک  فیلکت ، کی  هن  یناوخباتک  دـبای ، جاور  باتک  اب  سنا  هک  هاگنآ  هچرگا  دـننک . هفیظو  ساسحا  دـیاب  ناـناوجون ، ناـناوج و 
اهلسن و همه ي  هک  ناناوج  اهنت  هن  و  دش ، دهاوخ  یقلت  نتـشیوخ  تیـصخش  نتـسارآ  يارب  هلیـسو  کی  ریذپان و  للعت  زاین  کی  نیریش و 
هچ نارتخد و  هچ   - زیزع ناـناوج  امـش  هب  نم  هیـصوت ي  ناـناوج  هب  هیـصوت  ( 4 . ) دروآ دـنهاوخ  ور  نادـب  قوش  هاوخلد و  رـس  زا  اهرـشق 
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تیلاعف یسایس ، تیلاعف  یقیقحت ، تیلاعف  یلیصحت ، تیلاعف  یملع ، تیلاعف  هناناوج ، ياه  تیلاعف  هنحص ي  رد  امش  تسا . نیمه  نارـسپ -
هتـشاد روضح  تردـق  همه ي  اب  طاشن و  همه ي  اب  اهنیا  لاثما  یـشزرو و  يرنه ، یتاعوبطم ، یگنهرف ،  راک  نوگاـنوگ ، یعاـمتجا  ياـه 

. دینک ظفح  دیا - هنومن  تاهج  نیا  زا  امش  ایند ، ناناوج  نیب  رد  افاصنا  اقح و  هک   - ار ناتیافص  صالخا و  نامیا ، اوقت ، تراهط ، دیـشاب و 
- ناشدوخ مهـس  هب  مادکره   - مه تلم  داحآ  هیقب ي  نیب  رد  ام و  ناناوج  صوصخب  نیب  رد  افـصاب ، هناصلخم و  هنانمؤم و  شالت  نیا  رگا 

دهاوخ تسکش  دمآ و  دهاوخرد  وناز  هب  اهراب  هکلب  رابکی ، هن  انیقی ، اعطق و  ناریا  تلم  اب  دوخ  هزرابم ي  رد  رابکتـسا  دشاب  هتـشاد  دوجو 
نهذ و هک  یهار  هویـش و  نآ  يوررب  دیـشابن ؛ دیلقت  لابند  نم ! نازیزع  منک : یم  ضرع  اهناوج  هب  نمـشد  هئطوت ي  ناناوج و  ( 5 . ) دروخ
؛ نوتس کی  لثم  دوب  دیهاوخ  يرصنع  امش  هاگنآ  دینک ؛ رکف  ددرگ ، یم  هتسارآ  كاپ و  امـش  قالخا  دوش و  یم  يوق  امـش  نامیا  هدارا و 

قوف یتاغیلبت  ياه  هاگتـسد  زورما  منک ، یم  ضرع  امـش  هب  نم  دریگ . یم  رارق  نآ  رب  تلم  نیا  یقیقح  ندمت  روشک و  نیا  تیندم  فقس 
یم هیهت  تایلمع  حرط  امـش  هرادا ي  تاساسحا و  اهتیلاعف و  اهنهذ و  يارب  دـنراد  یتسینویهـص - ییاکیرمآ و  صوصخ  هب   - یبرغ نردـم 

، دننیب یم  ار  ناوج  نویلیم  یس  نیا  اه  نآ  دننیب  یمن  ام  روشک  رد  ار  ناوج  نویلیم  یـس  نیا  دنا و  هتـسشن  لفاغ  اه  نآ  دینکن  لایخ  دننک ؛
همانرب دـنراد  ام  ناوج  نامیا  هدـیقع و  رکف و  قالخا و  يارب  اه  نآ  دـننک ؛ یم  يزیر  همانرب  دـنراد  ناـشدوخ  فدـه  راـک و  يارب  اـه  نآ 

نیا اب  تسا و  نیا  شریـسفت  دوش ، یم  هدز  نامروشک  یگنهرف  ای  یتاـعوبطم  ياـضف  رد  یهاـگ  هک  ییاـهفرح  زا  یلیخ  دـننک . یم  يزیر 
. دوش لیدبت  تیصاخ  یب  لسن  کی  هب  دش ، ایند  هتـسجرب ي  راکادف  ناناوج  يوگلا  هک  یلـسن  دنهاوخ  یم  اه  نآ  تسا . لیلحت  لباق  دید ،
هدش ي ریقحت  لسن  کی  یناریا ، يون  لسن  یناریا و  ناوج  دنهاوخ  یم  اه  نآ  دننک ؛ يزاس  وگلا  يزاس و  گنهرف  دـنهاوخ  یم  اه  نآ  ... 
هب یقیقح  هار  باختنا  ( 6 .) دنهد ماجنا  دنهاوخ ؛ یم  هک  ار  يراک  نآ  هتکید و  وا  هب  دنوش و  راوس  وا  يور  دنناوتب  ات  دـشاب  روخ  يرـس  وت 
یم تسود  یناوج  ره  نم ! نازیزع  دیهد . ماجنا  ار  نآ  دیناوت  یم  هک  یتیلوئسم  دیراد ؛ ار  تیلوئـسم  نیرتگرزب  اهناوج  امـش  دوخ  نم  رظن 

یکین اهییابیز و  همه ي  زا  رادروخرب  ردتقم و  دنلبرـس ، زیزع ، هدییور ، نآ  زا  هک  ار  یکاخ  دنک و  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يروشک  دراد 
نیا دـشاب ؛ رادروخرب  یلمع  یملع و  ياه  تفرـشیپ  زا  دـهاوخ  یم  شلد  دـشاب ؛ هتـشاد  یندـمتم  هعماج ي  دـهاوخ  یم  شلد  دـشاب ؛ اـه 
نیا تسیچ ؟ یعقاو  هار  یلدـب . بذاک و  لح  هار  کـی  یعقاو ، لـح  هار  کـی  تسا : شیپ  رد  هار  ود  نیا ، يارب  تسا . یناوج  ره  يوزرآ 

هدارا ي دـنک ؛ هدافتـسا  دوخ  یگنهرف  تورث  هتخودـنا و  زا  دـشاپب ؛ ار  دوـخ  رذـب  دوـخ ، نیمز  رد  دریگب  میمـصت  یناریا  ناوـج  هک  تسا 
يریگ هیراع  دـیلقت و  لابند  دـهاوخن و  تیراع  هعماـج ي  دوش ؛ لـیاق  شزرا  دوخ  لالقتـسا  تیـصخش و  يارب  دریگب ؛ راـک  هب  ار  شدوخ 

تکرح زا  دـنک و  شوخ  لد  يرهاظ  رییغت  هب  تلم  کی  هک  تسا  نیا  بذاـک  لـح  هار  تسیچ ؟ بذاـک  هار  دـشابن ... . هناـگیب  ياـهوگلا 
؛ دراد ییا  هدارا  هن  هداد ؛ ناشن  ییا  هبرجت  هن  دراد ؛ يداوس  هن  دراد ، یتامولعم  هن  هک  تسه  یمدآ  دنیب  یم  تقو  کی  دنادرگربور . قیمع 

بذاک لح  هار  نیا  تسا ، هدرک  یبرغ  ناوج  نالف  ای  هشیپ  رنه  نالف  هیبش  ار  شدوخ  لکـش  شیارآ و  سابل و  دیآ ؛ یم  رب  وا  زا  يراک  هن 
هک یمهم  تایـصوصخ  نیا  نیب  رد  اساسا  نم  راکتبا  دـیما و  يژرنا ، ( 7 (!؟ دیدرک ادیپ  لوحت  دیدش و  ندـمتم  راک  نیا  اب  امـش  ایآ  تسا .

رظن هب  دوشب ، تیادـه  یتسرد  تمـس  هب  اهنآ  رگا  دوشب و  صخـشم  اهنآ  رگا  هک  منیب ، یم  زراب  یلیخ  ار  تیـصوصخ  هس  دـنراد ، ناناوج 
نآ داد . خساپ  دسرب )؟ شفادها  هب  هدرک و  یط  ار  یگدنز  ریـسم  دناوت  یم  ناوج  کی  هنوگچ   ) امـش لاؤس  نیا  هب  دوش  یم  هک  دـیآ  یم 
رد ناناوج  يریگتسد  ( 8  .) تسا ناوج  رد  هتسجرب  تیـصوصخ  هس  اهنیا  راکتبا  دیما 3 - يژرنا 2 - - 1 زا : تسا  ترابع  تیـصوصخ  هس 
نآ مه  دنا ، ههبش  لاح  رد  هک  یناسک  نآ  مه  دنوشب ؛ يریگتـسد  يرکف  ظاحل  زا  هکنیا  هب  دنراد  جایتحا  ام  ياهناوج  زورما  تاهبـش  ربارب 

نادـقتعم و وزج  هک  یناسک  نآ  مه  دـنا ، هدـش  جراخ  حیحـص  داـقتعا  نیا  هطیح ي  زا  تسا و  هدـش  رگراـک  اـهنآ  رد  ههبـش  هک  یناـسک 
قیمع ار  ناشداقتعا  یتسیاب  دنتسه  هک  ییاهنیا  دودز ، اهنآ  زا  ار  ههبـش  دروآ و  دیاب  ار  اهنآ  داد ؛ قمع  ار  رکف  دیاب  اهنیا  رد  هک  دننادبعتم ؛

زا ینادردـق  هب  ار  ناـناوج  همه ي  ناـناوج  تصرف  زا  ینادردـق  ( 9 .) دیـشخب تینوصم  ار  اهنآ  دروآ و  دوجوب  اـهنآ  رد  مدـق  تاـبث  درک ؛
(10 .) میامن یم  هیـصوت  یمدآ  رمع  ناشخرد  ریظن و  یب  نارود  نیا  رد  راک  شالتو و  تفع  ینمادـکاپ و  ظفح  یناوج و  ریظن  یب  تصرف 
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فورعم هب  رما   - بجاو نیا  ارچ  دننک . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناشدوخ ، طیحم  رد  ناناوج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هماقا ي 
مه رگا  هچ ؛ وت  هب  دـیوگب  دـناوت  یمن  مه  وا  هچ ؛ نم  هب  دـییوگن  تسا ؟ هدـشن  هماـقا  زونه  یمالـسا  هعماـج ي  رد  بوـخ - راـک  هب  رما  و 

تشم زا  هک  میراد  یحالس  ام  هن ، دنورب ! شغارس  هب  تشم  اب  دیاب  دش  هدید  يرکنم  ات  دننک  یم  لایخ  اه  یضعب  دینکن . انتعا  امش  تفگ ،
، دـییوگب دـینزب ، فرح  دـنک ... . یمن  يرک  تشم  تسا ، رترثؤم  رتذـفان و  رترگراک و  یلیخ  تشم  زا  نابز  تسیچ ؟ نآ  تسا . رترگراـک 
، تمهت غورد ،  - دوش یم  بکترم  ار  یفالخ  دـینیب  یم  هک  یـسک  دـینکب . ینارنخـس  کی  تسین  مزال  دـهاوخ ؛ یمن  مه  رتشیب  هملک  کی 

شـشوپ مدرم ، ینامیا  ياه  هتفریذـپ  تناها  تاسدـقم ، هب  ییاـنتعا  یب  نید ، تاـمرحم  هب  یئاـنتعا  یب  نمؤم ، ردارب  هب  تبـسن  يزوت  هنیک 
هارمه مشخ  اب  هک  تسین  مزال  تسا . فالخ  امـش  راک  نیا  دـییوگب  دـهاوخ ؛ یمن  رتشیب  ناسآ  هملک ي  کـی  تشز - تکرح  بساـنمان ،

رد دیراذگن  دینک ؛ هماقا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیکـشخ . دـهاوخ  هعماج  رد  هانگ  دـنیوگب ، مه  نارگید  دـییوگب ، امـش  دـشاب .
اب نامیا  تیوقت  ( 11 .) تسا فده  نمـشد  يارب  زکارم  نیا  دـشکب  داسف  هب  راک  اههاگـشناد - رد  هچ  اه و  هسردـم  رد  هچ   - ناوج عماوج 
هک یناسک  تسا . یناشخرد  نشور و  رایسب  هدنیآ ي  کی  مالـسا ، تکرب  هب  روشک  نیا  ماظن و  نیا  هدنیآ ي  بالقنا ، نیا  هدنیآ ي  لمع 
راک ساسا  نیا  هک  دینک ، قیمعت  ناتدوخ  رد  لمع  اب  ار  یمالـسا  نامیا  الوا  دیتسه . اهناوج  امـش  اتدـمع  دـنهدب ، لکـش  ار  هنیآ  نیا  دـیاب 
ادخ يارب  تدـهاجم  نادـیم  رد  ار  ادـخ  ناسنا ، دـنک . یم  ادـیپ  تیوقت  نامیا  لمع ، رد  تسین ، ینهذ  یباتک و  زیچ  کی  مه  نامیا  تسا .

يادخ شیپ  عرضت  اب  اوقت ، اب  تسا . هلمج  نآ  زا  مه  یگدنزاس  ملع و  رگنـس  دراد ، یفلتخم  ياهرگنـس  مه  تدهاجم  نیا  دنیب . یم  رتهب 
یغیلبت و شالت  زورما  ناناوج  نهذ  زا  دهعت  نامیا و  ندودز  ( 12 .) دینک تیوقت  ار  نامیا  تامرحم  زا  بانتجا  اب  تادابع و  ماجنا  اب  لاعتم ،
نامیا و نامه  هک  ار  روشک  تفرشیپ  يدنلبرس و  لالقتسا و  یلص  هیام ي  ات  دور  یم  راک  هب  مالسا  ناریا و  نانمـشد  يوس  زا  يا  هدرتسگ 

لباقم رد  رابکتسا  ههبج ي  یخیرات  تسکش  هک  دنا  هتـسناد  ناهج  رد  همه  دنیادزب . ناناوج  لمع  نهذ و  زا  تسا  بالقنا  لوصا  هب  دهعت 
نیا رب  مجاهت  هب  هلیـسو ، رازه  نابز و  رازه  اب  نمـشد  تسا و  هتفرگ  تأشن  ناناوج ، هناقداص ي  ناـمیا  زا  همه ، زا  شیب  یمالـسا  بـالقنا 
یم هچ  ناناوج  زا  امـش  هک  دنـسرپب  نم  زا  هاتوک  هلمج ي  کی  رد  رگا  شزرو  بیذـهت و  لیـصحت ، ( 13 .) تسا هدز  تسد  راوتـسا  رگنس 
معا لیـصحت  دننک . لابند  ار  تیـصوصخ  هس  نیا  دیاب  ناناوج  هک  منک  یم  رکف  نم  شزرو . بیذهت و  لیـصحت ، تفگ : مهاوخ  دیهاوخ ،

مه يراـک  ره  دـننک . شـالت  یلیخ  لیـصحت  راـک  رد  یتسیاـب  تسه ، ناـناوج  رد  ورین  نیا  نوـچ  تسا . مه  یملع  ياـهراک  قـیقحت و  زا 
رد مه  سفن ، بیذـهت  هنیمز ي  رد  مه  یملع ، هنیمز ي  مه   - هنیمز هـس  ره  رد  ینعی  درک ، دوـش  یم  یناوـج  نارود  رد  دـینکب ، دـیهاوخب 

هرود ي رد  هک  يریثأت  ردق  نیا  شزرو  يریپ ، هرود ي  رد  هک  دنناد  یم  همه  هتبلا  دـینک . راک  یناوج  هرود ي  رد  دـیاب   - شزرو هنیمز ي 
رد دنک . سفن  بیذهت  تدابع و  دش ، هک  ریپ  دنامب ، دیاب  ناسنا  دننک  یم  لایخ  دنناد ، یمن  ار  سفن  بیذهت  ابلاغ  اما  درادن . دراد ، یناوج 

هرود ي رد  اما  تسا ، تخـس  سفن  بیذـهت  يریپ ، هرود ي  رد  تسا . لاحم  یهاـگ  و  تسا ، لکـشم  سفن  بیذـهت  تقو  نآ  هک  یلاـح 
دنت زا  بانتجا  ( 14 . ) دنریگب يدج  دـیاب  ار  راک  هس  نیا  ناناوج  لاح  ره  هب  تسا . ناسآ  یلیخ  سفن  بیذـهت  یناوج - هرود ي  رد  امش -

، دـنوشب تیادـه  نآ  هب  اهنآ  دـش و  هتفگ  اهنآ  هب  تسا  مزـال  ناـناوج ، اـب  هطبار  رد  صوصخ  هب  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  تنوشخ  ییوخ و 
لامعا ییوخ و  دـنت  زا  بانتجا  روما ، رد  هلجع  یگدزباتـش و  زا  بانتجا  ملح ، یمالـسا ، قالخا  لقعت ، ندیـشیدنا ، هب  ناناوج  نداد  قوس 

دهاوخب رگا  درب ، یم  رـس  هب  دوخ  رمع  تاقوا  نیرتهب  رد  هک  ناوج  منک  یم  رکف  دوخ  اب  یهاگ  هیامرـس  نیرتگرزب  ( 15 . ) تسا تنوشخ 
الوا تسا ، یمهم  لاؤس  دـشاب ؟ دـیاب  يزیچ  هچ  لابند  دـنک . نیمـضت  ار  وا  یترخآ  ییایند و  ياهتیقفوم  هک  دروایب  تسدـب  ار  يا  هیامرس 

. تسین اهناوج  زا  هتـسد  کـی  هب  صوصخم  لاؤس  نیا  اـیناث  لـیلد - رکف و  ناـج ، مسج و   - تسا يورخا  ییاـیند و  ياـهتیقفوم  رظندروم ،
، خـساپ نیا  مینک  ضرف  هک  تسین  روـج  نیا  ینعی  تسین ، اـهناوج  زا  هتـسد  کـی  صوـصخم  زاـب  دـسر ، یم  نم  نهذ  هب  هک  مه  یخـساپ 

ییالاب یلیخ  هبتر ي  رد  نیدت ، دبعت و  ظاحل  زا  هک  مینک  ضرف  ار  یناوج  رگا  یتح  هن ، تسا . دبعتم  نیدتم و  الماک  ياهناوج  صوصخم 
هتـشاد مه  یلکـشم  دوخ  دـیاقع  یخرب  رد  هک  ار  یناوج  مینک  ضرف  رگا  یتح  دـنک . یم  قدـص  وا  هرابرد ي  خـساپ  نیا  زاـب  دـشابن ، مه 
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هرود ي رد  ناوج  رگا  اوقت ! تسا : هملک  کی  نیا  ما ، هدیـسر  نآ  هب  نم  هک  یباوج  دـنک . یم  قدـص  وا  هرابرد ي  خـساپ  نیا  زاـب  دـشاب ،
يارب مه  ار  هیامرـس  نیرتگرزب  تسا - هدـش  اوقتزا  ینآرق  نید و  گنهرف  رد  هک  یفیرعت  نامه  اب   - دـشاب هتـشاد  اوقت  دـنک  یعـس  یناوج 

لها رگا  تیونعم ، يارب  مه  ، يدام ياهدروآ  تسد  ندروآ  تسدـب  يارب  مه  يویند ، تزع  يارب  مه  یگنهرف ، ياهتیلاعف  يارب  مه  سرد 
رد هشیمه  دیاب  دنتسه ، ماظن  هبقع ي  هندب و  رادمچرپ ، نوچ  ناناوج ، نمؤم  ناناوج  هب  هیکت  ( 16 . ) تسا هدروآ  تسد  هب  تسا - تیونعم 
ات دننک  ادیپ  تسد  فلتخم  ياهـصصخت  هب  دـنزودنیب  شناد  یلمع  یملع و  دـننک . هزرابم  دـننیبب و  شزومآ  دـنوش  تیبرت  دنـشاب . هنحص 

اهنآ هب  دیاب  شالترپ  راودیما و  دنراید  نیا  نازاس  هدنیآ  ناناوج  دوش ، افک  دوخ  دـشابن ، هتـسباو  دـنامب ، لقتـسم  دوش ، زاین  یب  نامروشک 
هزرابم تدهاجم و  يارب  ینادیم  زیج  دهاوخ  یمن  يزیچ  چیه  صلخم  دقتعم و  نمؤم و  ناوج  درک . تیاده  تشاد و  داقتعا  درک ، دامتعا 

یگدنزاس رما  رد  مهم  هلأسم ي  دوش . ظفح  دیاب  ناش  یجیسب  هیحور ي  تشاد ، هگن  هنحص  رد  دیاب  ار  ناناوج  یگدنزاس . ادخ و  هار  رد 
نیگنـس راب  تسناوت  دنهاوخن  دنوشن ، زهجم  نامیا  ملع و  حالـس  هب  ناناوج  رگا  تسا . ناناوج  تسدـب  اهراک  ندرپس  روشک ، يزاسزاب  و 

زوررد هک  تسا  يزیچ  نامه  انیع  میراد ؛ راـظتنا  ناـناوجزا  زورما  اـم  هک  هچنآ  ناـناوجزا  عقوت  ( 17 .) دـنریگب شود  هب  ار  روشک  هرادا ي 
طاشن اب  يراد ، نید  ییاـسراپ و  یکاـپ و  نیع  رد  هک  میهاوخ  یم  ناوج  زا  اـم  میتشادراـظتنا . ناـناوج  زا  بـالقنا  زا  لـبق  بـالقنا و  لوا 

اوقت لابند  اعقاو  دهدب ، راق  راعـش  شدوخ  يارب  ار  اوقت  دنزیهرپب ، یلبنت  زا  دنک و  راک  دشاب ، قالخ  دشاب ، راکتبا  لها  دشاب ، روشرپ  دشاب ،
مظعم ماقم  تانایب  هدـیزگرب  - 2 ناناوج 12/2/80 . اب  نادـیم  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  هدـیزگرب  - 1 اـه :  تشوـن  یپ  ( 18 . ) دشاب

یمالـسا هعماج ي  ياـهرگنک  نیمود  هب  یمالـسا  بـالقنا  يربهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  هدـیزگرب  - 3 ناـهیک 26/6/78 . هماـنزور  يربهر 
تانایب هدیزگرب  - 5 باتک 4/10/72 . هتفه  زاغآ  تبسانم  هب  یمالسا  بالقنا  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  هدیزگرب  - 4 نایوجشناد 9/7/77 .

اب رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  هدیزگرب  - 6 نازومآ 10/8/75 . شناد  نایوجشناد و  زا  نت  نارازه  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم 
یـشزرو ناـنامرهق  نایوجـشناد و  نازومآ و  شناد  اـب  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  هدـیزگرب  ناـمه 8 - - 7 ناناوج 12/2/80 .

ثیدح يربهر ، مظعم  ماقم  تانایب  هدیزگرب  - 10 . 79 هقف 20/6 / جراخ  سرد  زاغآ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  هدیزگرب  - 9 . 7/2/77
يربهر مظعم  ماقم  تانایب  هدیزگرب  - 12 ص 199 . تیالو ج8 ، ثیدح  يربهر ، مظعم  ماقم  تانایب  هدیزگرب  - 11 ص 240 . تیالو ج2 ،

یمالسا ياه  نمجنا  سالجا  هب  يربهر  مظعم  ماقم  مایپ  هدیزگرب  - 13 نازومآ 11/8/73 . شناد  نایوجشناد و  زا  نت  نارازه  اب  رادید  رد 
-15 اهدایپملا 7/2/77 . ناگبخن  نادنمرنه و  نایوجـشناد ، زا  نت  نارازه  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  هدـیزگرب  - 14 . 10/5/77
اب رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  هدـیزگرب  - 16 ینید 2/2/77 . ناغلبم  زا  یعمج  اب  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تاـنایب  هدـیزگرب 

تانایب هدیزگرب  - 18 ص 175 . تیالو ج9 ، ثیدح  يربهر ، مظعم  ماقم  تانایب  هدیزگرب  - 17 ییوجشناد 24/10/77 . فلتخم  ياهلکشت 
خ  / http://eng55.blogfa.com عبنم : ناناوج 13/11/77 . اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم 

(1  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  هاگشناد 

زا باذج  نیشنلد و  ینیچلگ  تسا ، امـش  يور  ارف  بان » ياه  هتکن   » ناونع اب  هک  يا  هعومجم  ( 1  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  هاگشناد 
ناداتسا نایوجشناد ، عمج  رد   68 ياهلاس 83 -  لوط  رد  هک  تسا  یلاعلا  هلظدـم  يا  هنماخ  هللا  يآ  ترـضح  بالقنا  هنازرف  ربهر  تانایب 

تانایب لماک  نتم  دنچ  ره  تسا . هدیدرگ  داریا  یهاگـشناد  یملع و  عماجم  ریاس  یگنهرف و  بالقنا  یلاع  ياروش  نیلوئـسم  اه ، هاگـشناد 
هب ناملـسم » يوجـشناد  تلاسر  یمالـسا و  هاگـشناد  ناونع «  اب  یباتک  بلاـق  رد  هلاـس  ره  نایهاگـشناد ، نایوجـشناد و  عمج  رد  هل  مظعم 

نیا هک  اجنآ  زا  اما  تسا ؛ هتفرگ  رارق  زیزع  نایوجشناد  رایتخا  رد  هدش و  پاچ  اههاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  هلیـسو 
داهن یگنهرف  زکرم  تسا ، اه  هاگـشناد  زیزع  نایوجـشناد  هژیو  هب  ناوج و  لسن  يارب  اشگ  هار  دنمـشزرا و  رایـسب  یثحابم  يواح  تاـنایاب 

عماـجم راـیتخا  رد  بساـنم  یتروص  هب  يدـنب  لـصف  نیودـت و  زا  سپ  جارختـسا و  ار  تاـنایب  نیا  یـساسا  مهم و  تاـکن  تفرگ  میمـصت 
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دلج بلاق 5  رد  نیودـت و  لـصف  رد 15  يدـنب ، تسرهف  شنیزگ و  زا  سپ  بلاطم  ماـمت  بیترت  نیدـب  دـهد . رارق  یگنهرفو  یهاگـشناد 
یقیسوم رنه و  ناناوج ، يرازفا ، مرن  شبنج  ملع و  دیلوت  مود : دلج  ییوجشناد  ياه  لکشت  وجـشناد ، هاگـشناد ، لوا : دلج  دیدرگ : میظنت 

لئاسم یمالـسا ، ینید و  ياهـشزرا  يرکف ، نشور  یگنهرف ، مجاهت  گنهرف و  مراهچ : دلج  یناهج  رابکتـسا  بالقنا ، ماظن و  موس : دـلج 
هب برغ  مالـسا و  شرگن  نز ، هب  تبـسن  برغ  مالـسا و  شرگن  یبرغ ، ندـمت  گنهرف و  ياـه  یگژیو  مجنپ : دـلج  یعاـمتجا  یـسایس و 

ياهنامرآ زا  عافد  ياه  هنحـص  رد  روشک  هتخیهرف  ناوج  لسن  نایهاگـشناد و  نایوجـشناد ، ياشگهار  هعومجم ، نیا  تسا  دـیما  هداوناـخ 
ار ییوجـشناد  ياه  طیحم  یملع و  ياهدنیآرف  رد  یهلا  ياهـشزرا  نید و  رتشیب  هچره  روضح  تامدـقم  ددرگ و  یمالـسا  بالقنا  میظع 
زا مـیناد  یم  دوـخ  هـفیظو  ناـیاپ  رد  دـشخب . عیرـست  اـه  هاگـشناد  رد  ار  يرازفا  مرن  شبنج  مـلع و  دـیلوت  هلئـسم  يریگیپ  دروآ و  مـهارف 

هدهع هب  ار  هعومجم  نیا  لماک  میظنت  نیودت و  هک  هداز ، یسودق  نسح  رتکد  ياقآ  بانج  زیزع  ردارب  ههام  نیدنچ  هناصلاخ و  ياهـشالت 
هزادـنا هب  هاگـشناد  تیمها  غیلبت  شزومآ و  تنواعم  اه  هاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داـهن  مینک . رکـشت  ریدـقت و  دـنتفرگ 

، دابآ گرزب ، روشک  کی  هدنیآ ، رد  میهاوخ  ام م  رگا  تسا . روشک  هدنیآ ي  تیمها  ردق  هب  هاگشناد ، تیمها  تسا  روشک  هدنیآ  تیمها 
یملع دیاب  ام  زیچ  همه  میرادن . يا  هراچ  میزادرپب ؛ هاگـشناد  هب  دیاب  میـشاب ، يونعم  يدام و  حانج  ود  ياراد  ندـمتم و  یقرتم ، هتفرـشیپ ،

وزج اه ، هاگشناد  هلئـسم  ( 1 .) دـش قفوم  تشادرب و  مدـق  زا  مدـق  ایند  رد  دوش  یمن  یملع ، تیؤر  نودـب  ملع و  رازبا  نودـب  زورما  دـشاب .
وزج اه ، هاگـشناد  هلئـسم  امدیقف ، ریبک  ربهر  رظن  رد  هک  مینک  اعدا  عطاق  تروص  هب  میناوت  یم  ام  تسا  روشک  بالقنا و  لوا  زارط  لئاسم 

هلئـسم دـندومرف : ناـشیا  روشک  یگنهرف  نالوئـسم  زا  یعمج  رادـید  رد  یتقو  کـی  تسا . هدوب  روشک  بـالقنا و  يارب  لوا  زارط  لـئاسم 
هک هاگشناد  تسا . تیعقاو  کی  نیا ، تساه . هاگشناد  ام ، یساسا  راگدنام و  مهم و  هلئسم  هک  یتروص  رد  تسا ؛ تقوم  رما  کی  گنج ،

دیاب هاگشناد  زا  ام  زورما  هعماج  راظتنا  ( 2 .) دوش یم  بوسحم  روشک  هدنیآ  يارب  يا  هیاپ  اتقیقح  تسوجشناد ، داتسا و  هب  نآ  یلـصا  ماوق 
یضعب رظن  رد  اه  نآ  یبرغ  بلاق  لکـش و  هک  ار  یـسایس  یعامتجا و  یقوقح ، میهافم  زا  يرایـسب  ام  يوجـشناد  داتـسا و  رکفتم  ياهزغم 

يور دننک ؛ یجالح  فلتخم  مولع  میظع  یتاقیقحت  ياه  هاگراک  رد  درک ، یکیکشت  كدنا  شا  هرابرد  دوش  یمنو  تسا  لزنم  یحو  لثم 
داهنـشیپ تیرـشب  هب  مه  دننک ، هدافتـسا  ناشدوخ  مه  دـننک ؛ ادـیپ  يا  هزات  ياه  هار  دننکـشب و  ار  اه  تیمزج  نیا  دـنراذگب ؛ لاؤس  اه  نآ 

همه يرازفا  مرن  شبنج  کی  دناوتب  دیاب  هاگـشناد  تسا . نیا  هاگـشناد  زا  ام  روشک  راظتنا  زورما  تسا ؛ نیا  جاتحم  ام  روشک  زورما  دننک ؛
يروآون اه و  بلاق  اب  اهداهنشیپ و  اب  دنتسه ، شالت  راک و  لها  هک  یناسک  نآ  ات  دراذگب  تلم  نیا  روشک و  نیا  رایتخا  رد  قیمع  هبناج و 

زورما دـنربب ؛ الاب  ار  یمالـسا  ياه  شزرا  تارکفت و  رب  ینتبم  هنالداع ي  دابآ و  هعماج ي  کی  یقیقح  ياـنب  دـنناوتب  يدوخ  یملع  ياـه 
دنچ رد  تقو  کی  نم  داقتعا  ملع و  اب  ملع  دـشاب ، یملع  تسایر  دـیاب  اه  هاگـشناد  تسایر  ( 3 .) دهاوخ یم  ار  نیا  هاگـشناد  زا  ام  روشک 

مداقتعا مه  نالا   - دشاب یملع  تسایر  دیاب  اه  هاگـشناد  تسایر  هک  متفگ  دندرک . لاجنج  مه  اه  یـضعب  هک  مدز  یفرح  نیا  زا  لبق  لاس 
ار درف  نیا  دنتسه ، اجنآ  هک  یناسک  هک  دشاب  يروط  مه  یملع  ظاحل  زا  دیاب  تساه ، هاگشناد  سأر  رد  هک  یسک  نآ  ینعی  تسا - نیمه 

ماظن نیا  نت  هب  رـس  دهاوخ  یم  هک  يداقتعا  یب  مدآ  هک  دشابن  يروط  داقتعا . اب  ملع  ملع ، اب  ملع  اما  دنـشاب ؛ هتـشاد  لوبق  سیئر  ناونع  هب 
هرخسم ار  نمؤم  يوجشناد  ای  دنک ، یم  هرخسم  ار  اه  یهللا  بزح  ای  دنک ، یم  هرخسم  ار  مالسا  ای  درادن ، مالسا  هب  يداقتعا  الـصا  دشابن ،

، دهدب سرد  ام  ياه  سالکرـس  دیایب  دهاوخ  یم  دیراذگب . رانک  دـیریگب ، ار  شتـسد  هن ، دـیایب . اهراک  سأر  رد  صخـش  نیا  دـنک ، یم 
هتـشادن لوبق  ار  ام  هک  یـسک  ول  و  مینک ؛ یم  هدافتـسا  سک  همه  ملع  زا  ام  میراد . لوبق  ام  دهدب ، سرد  دـیایب  یملعم  ره  میرادـن . یفرح 

هک ییاج  نآ  اما  دنک ؛ یم  هدافتسا  وا  ملع  زا  ماظن  مینک ، یم  هدافتسا  وا  ملع  زا  مینیـشن و  یم  عضاوت  لامک  اب  ام  دیوگب ، ار  شملع  دشاب .
، دنک یم  هاگن  ریقحت  رظن  اب  باجح ، اب  ای  يرداچ  رتخد  کی  هب  یـسک  رگا  ادـبا . دـشاب ، هدـننک  نییعت  هاگـشناد  روما  هرادا ي  رد  تسانب 

الاح  ) دـنک یم  شرود  دـنک و  یم  هاگن  ریقحت  رظن  اب  دراد ، شیر  هک  یهللا  بزح  ناوج  هب  یـسک  رگا  دـینکن . هظحالم  دـینک ؛ شریقحت 
(4 .) دـینک شریقحت  ار  نیا  چـیه ) هک  تسین ، تسار  رگا  دـشاب . تسار  هدیـسر ، ام  هب  رانک  هشوگ و  زا  یهاگ  هک  ییاه  شرازگ  نیا  رگا 
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اجنآ زا  هک  یسک  هک  دش  ییاج  هاگشناد  رگا  میهد  رارق  هجوت  دروم  ار  یگتسباو  زا  يرازیب  یبالقنا و  هیحور ي  نید و  هاگشناد ، رد  دیاب 
هب تبسن  هن  دشاب ، ساسح  روشک  هب  تبسن  هن  دشاب ، ساسح  نید  هب  تبسن  هن  دشاب ، ساسح  بالقنا  هب  تبسن  هن  دوش  یم  جراخ  رداص و 
اریز تشاد ؛ دـهاوخن  یـشزرا  دـشاب ، الاو  یملع  ظاحل  زا  مه  هچره  هاگـشناد  نیا  دـشاب ، ساسح  یلم  گرزب  ياهوزرآ  یلم و  لالقتـسا 
دیاب هاگـشناد  دروم  رد  ار  ام  همانرب ي  بلطم ، نیا  تفرگ . دـهاوخ  رارق  فلتخم  ياه  تسایـس  رایتخا  رد  تحار  هاگـشناد ، نیا  لوصحم 

هب میهدـب ؛ رارق  هجوـت  دروـم  ار  یلم  یگتـسباو  زا  يرازیب  یبـالقنا و  هـیحور ي  نـید و  هاگـشناد ، رد  یتسیاـب  اـم  ینعی  دـنکب . صخــشم 
یـسایس و یعـضو  ظاحل  زا  کچوک  ایند - کچوک  ياهروشک  زورما  هنافـسأتم  هک  يزیچ  نامه  ینعی  یگتـسباو ، هتکن ي  نیا  صوصخ 

فرط نآ  هب  ناشمشچ  دنتـسه و  نآ  راچد  یمالـسا ، ياهروشک  اتدمع  موس و  ناهج  حالطـصا  هب  قباس  ياهروشک  و   - یـسایس تیعقوم 
دیاب ار  نید  = نتم  ** درک هدنز  اه  هاگشناد  رد  ار  نید  دیاب  تسا . هدوب  ینید  ریغ  يانب  کی  ادتبا  زا  ام  روشک  رد  هاگـشناد  يانب  ( 5 .) تسا
دلوتم نید  یب  ادتبا  زا  ینونک ، کبس  هب  هاگشناد  تسا . نشور  هک  نیا  تسا ؛ هدش  دلوتم  نید  یب  ام  هاگشناد  درک . هدنز  اه  هاگـشناد  رد 

هدوب ینیدتم  مدآ  هاگشناد ، کی  سسؤم  نالف  هک  تسین  نآ  شیانعم  نیا  دوشب . هدییاز  نید  یب  هاگشناد ، هک  دندرک  یحارط  ینعی  هدش ؛
زا هک  ام ، روشک  يرکفنـشور  لثم  تسا ؛ هدوب  ینیددـض  هکلب  ینید ، ریغ  يانب  کی  هاگـشناد ، يانب  درادـن ؛ یطبر  نآ  هب  الـصا  هدوبن ؛ اـی 

طیحم رد  فلتخم و  ياهاج  رد  اه و  هاگتـسد  رد  ذوفن  يارب  هک  تسا  نیا  قیمع  لیـصا و  نید  تیـصاخ  تسا . هدش  دلوتم  نید  یب  ادـتبا 
نکیل تفر ؛ اج  همه  درک و  ذوفن  مه  ملع  رد  يرکفنشور و  طیحم  رد  هاگشناد و  رد  نید ، دنام . یمن  یسک  هزاجا ي  رظتنم  یناسنا ، ياه 

هاگشناد ( 6 .) دـنام یمن  راک  یب  مه  نمـشد  هتبلا  دوشب ؛ هنوگنآ  هرابود  میراذـگن  دـشوب و  نوگرگد  یتسیاب  انب  نیا  دوب . یطلغ  يانب  اـنب ،
. تسا ناربج  لباقریغ  هعجاف ي  کی  نیا  دشاب ، نید  زا  يادج  هناگیب و  هاگـشناد ، رگا  ناربج  لباق  ریغ  يا  هعجاف  نید ، زا  يادج  هناگیب و 

کی ات  دروآ ؛ دـهاوخ  راب  هب  یناوارف  تالکـشم  تشاد و  دـهاوخ  تافلت  رایـسب  رایـسب  نآ ، ناربج  هک  تسا  انعم  نیا  هب  ناربج ، لباق  ریغ 
دنکب و تکرح  حیحص  یتسیاب  شا  يزاس  ناسنا  هاگتـسد  هک  تسا  نیا  یمالـسا  يروهمج  تیـصوصخ  دوشن . ای  دوشب ، ناربج  ایآ  تقو 

تلم کی  هک  یـسدقم  ياهوزرا  ياهنم  میزاسب  ملاع  طقف  ناسنا  میهاوخب  ام  رگا  الا  و  دزاسب ؛ یمالـسا  يروهمج  ياه  فده  باب  ناسنا 
رتزهجم و ناش  یملع  ياه  هاگتـسد  هک  ییاهروشک  هب  هورگ  هورگ  ار  نامنایوجـشناد  هک  تسا  نیمه  رتهب  دنراد  نیملـسم  صوصخ  هب  و 

ياه ناسنا  تسد  هب  روشک  هک  تسا  نیا  فده  تسین . نیا  فده  دنیایب ! دـنریگب و  دای  دـنورب  اج  نآ  مینک ؛ هناور  تسا ، ام  زا  رت  نردـم 
اه ناـسنا  نیا  هک  یتـقو  نا  رگم  دـش ، دـهاوخن  نیا  و  دـنک ؛ تـکرح  شدوـخ  ياـه  فدـه  تـهج  رد  يرکف ، یملع و  ظاـحل  زا  حـلاص 

، یباداش طیحم  یعیبط ، روط  هب  هاگشناد  طیحم  هاگشناد  طیحم  ياه  یگژیو  ( 7 .) دنشاب هتشاد  لوبق  هتخانـش و  ار  اه  فده  نآ  ناشدوخ ،
ناشخرد طاقن  روهظ  زورب و  اهدادعتـسا و  ندیـشوج  اه ، تیـصخش  ندـیلاب  طیحم  هاگـشناد ، طـیحم  تسا . ییازون  يروآون و  ییارگون ،

رد تسا . ناوج  هعومجم ، نوچ  تسه ؛ مه  ییوج  تقیقح  صولخ و  افـص و  طیحم  هاگـشناد  نینچمه  تسا . ناسنا  تیـصخش  رد  ناهنپ 
ینامرآ یشزرا و  هاگن  زا  هک  يزیچ  ینعی  تسه ؛ زین  بولطمان  ياه  هدیدپ  ربارب  رد  تیـساسح  هدنهد  ناشن  رادومن و  هاگـشناد  لاح  نیع 

یجنر دوز  اب  یهاگ  تیساسح  نیا  هک  دیآ ، یم  دوجو  هب  تیساسح  نآ  هب  تبسن  هاگشناد  طیحم  رد  همه  زا  شیب  دشاب ، بولطمام  ناوج 
نینچ دننک  دومناو  دنهاوخ  یم  ای  دننک  یم  نامگ  يا  هدع  هکنآ  مغر  یلع   - هاگشناد طیحم  دشاب ، مهارف  هنیمز  رگا  نینچمه  تسا . مأوت 

یهاگـشناد هعومجم ي  ره  رد  یعیبط  روط  هب  هک  تسا  یتایـصوصخ  نیا  تسه . مه  فیطل  يونعم  ینید و  ياه  شیارگ  طـیحم   - تسین
اه هاگشناد  رد  نید  هلئسم  هرابرد ي  = نتم  ** دشاب نیدتم  دیاب  وجشناد  ینید و  طیحم  دیاب  هاگـشناد  طیحم  ( 8 .) دراد دوجو  ام  روشک  رد 

دنتشاد اه  یضعب  هک  یتاروصت  نامه  نید و  زا  يرکفنشور  طلغ  ریـسفت  نآ  تسا . رظن  دروم  نیدت ، يانعم  نیمه  هب  نید ، میوگب ): دیاب  )
مه هایـس  لوپ  کـی  تاروصت ، نآ  هک  داد  ناـشن  هبرجت  میوگ . یمن  ار  نآ  هدوب ، نید  لـئاسم  رد  هک  ییاـه  یمهف  جـک  اـه و  يورجک  و 

ماـکحا هب  يدـنبیاپ  ینعی  نیدـت ، ياـنعم  هب  نید  منز . یمن  فرح  رود  زا  ما ؛ هدرک  فرـص  اـهزیچ  نیمه  رد  ار  مرمع  نـم  درادـن . شزرا 
ملسا نم  « ؟ هچ ینعی  مالـسا  ( 9«_) مالـسإلا هللادنع  نیدـلا  نإ  : » تسا نیمه  مه  نآرق  دراد ، مه  تیاور  میلـست . ناعذا و  لوبق ، یمالـسا ،
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ایآ رگید . تسا  نیمه  یعرـش ، ماـکحا  دروـم  رد  شرهظم  تسا . نید  نـیا ، نـک . ادـخ  میلـست  ار  تتروـص  ینعی  هـچ ؟ ینعی  هللا » هـهجو 
، دنتـشادن لوبق  هک  هن  ار ، نید  ساسا  هک  دـندرک  يراذـگناینب  ار  هاگـشناد  یناسک  هک  تسا  نیا  شتلع  دـنا ؟ هنوگ  نیا  ام  ياه  هاگـشناد 
. تسا هاگـشناد  هچخیرات ي  نیا ، تسا ؟ نیا  زا  ریغ  رگم  رگید . دـینیب  یم  دـننک . نک  هشیر  ار  نید  الـصا  دنتـساوخ  یم  دوب  نیا  زا  رتالاب 

یتفم ياه  فرح  اهنیا  هک  دوب  نیا  ناشداقتعا  دندروآ ، ار  گنهرف  نآ  هک  یناسک  تسا . ام  روشک  رد  ییاپورا  گنهرف  هچخیرات ي  نیا ،
اعبط هک  مه  هاگـشناد  نید . عمق  علق و  رب  مزاع  نید و  اب  فلاـخم  نید و  دـض  دـش ؛ دـلوتم  يروط  نیا  الـصا  دـیدج ، يرکفنـشور  تسا !

هتسباو ي هاگشناد  هب  قلعتم  اضف ، نیا  دش . ینیدریغ  ياضف  اضف ، نیاربانب ، دوب . ییاپورا  دیدج  يرکفنشور  نیمه  هاگـشرورپ  هاگـشیاز و 
ملع و هب  عجار  هک  یبلاطم  نآ  همه ي  هچ ؟ یمالـسا  هاگـشناد  اما  دوب ؛ راید  نآ  ياه  هدـش  هتخاس  برغ و  ياعنـص  هتخادرپ ي  برغ ، هب 

نیدـت یب  ملاع  رگا  الاو  دـشاب ؛ نیدـتم  دـینک ، یم  تسرد  امـش  هک  یملاـع  نیا  هک  دـنک  یم  ادـیپ  اـنعم  یتقو  نآ  میتفگ ، اـه  فرح  نیا 
نآ هب  اهامـش  هدنام  اه  الاح  هک  ماقم  یلاع  نادنمـشناد  گرزب و  ياملع  ردق  نیا  دیورب ، هسنارف  سیلگنا و  اکیرمآ و  هب  تسه . دیهاوخب ،

يروهمج رگم  مینک ؟ تسرد  ملاع  يروط  نآ  میهاوخ  یم  ام  رگم  ام . فادها  اه و  نامرآ  دض  نید ، دض  نید ، یب  اما  دنتسه ؛ دیـسرب  اه 
هاگشناد رد  یسک  ره  دیسرتن . بصعت  هملک ي  زا  هاگـشناد ، رد  ینید  طیحم  داجیا  يارب  دنک ؟ تسرد  نید  یب  ملاع  دهاوخ  یم  یمالـسا 

دینک و اهر  ار  اه  فرح  نیا  هک  دشاب  نیا  شرکف  نآ - ریغ  ای  دشاب  یکـشزپ  تالیکـشت  کی  امـش ، تالیکـشت  نیا  هک  دنک  یمن  یقرف  -
شیارب هک  تسین  يزیچ  نیدت ، دنناوخب . نیدت  اب  ار  ناشـسرد  دـیاب  تسا . دودرم  طلغ و  رکف ، نیا  دـنناوخب ، ار  ناشـسرد  دـیراذگب  الاح 

نهذ دوجو و  وزج  نیدت ، تسین . نیا  هک  نیدت  دنک ! نیدت  هب  عورـش  دـعب  دـناوخب ، سرد  ار  تدـم  نیا  الاح  مییوگب  میراذـگب و  ینامز 
یگدنز زا  هناگیب ي  هک  نید  دراذـگ . یم  رثا  ناسنا  تاکرح  مامت  رد  دـنک و  یم  ادـیپ  ییافوکـش  دـنک ، یم  دـشر  ناسنا  اب  تسا ، ناسنا 

رگم تسا ، نید  هب  دـقتعم  هک  یناسنا  دراذـگ . یم  ریثأت  يریگ ، عضوم  کی  رد  هراشا ، کی  رد  ندز ، فرح  هملک  کـی  رد  نید ، تسین .
ربهر تانایب  تشون 1- یپ  ( 10 .) مینک نیمأت  ار  نیا  دیاب  دشاب . ینید  طیحم  دیاب  هاگـشناد ، طیحم  دنک ؟ یگدنز  نید  یب  یتدـم  ناوت  یم 
عمج تعیب  مسارم  رد  بـالقنا  مظعم  ربـهر  تاـنایب  -2 . 1376/12/6 روشک ، رـسارس  ياه  هاگـشناد  ياسؤر  اـب  رادـید  رد  بـالقنا  مظعم 
ریما یتعنـص  هاگـشناد  دیتاسا  نایوجـشناد و  عمج  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -3 . 1368/3/23 نایهاگـشناد ، نایوجـشناد و  زا  يریثک 

، روشک رسارس  ریبک  ریما  یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجـشناد و  عمج  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -4 . 1368/3/23 روشک ، رسارس  ریبک 
مظعم ربهر  تاـنایب  -6 . 1370/9/20 یگنهرف بـالقنا  یلاـع  ياروش  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  تاـنایب  -5 . 1368/3/23

یلاع ياروش  ياضعا  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -7 . 1370/9/20 یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  ياضعا  اب  رادید  رد  بالقنا 
لآ هروس ي  -9 یتشهب 1382/2/22 . دیهش  هاگشناد  نایوجشناد  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -8 . 1370/9/20 یگنهرف بالقنا 
ياه هاگـشناد  ياسؤر  یلاع و  شزومآ  گنهرف و  ترازو  نالوئـسم  ریزو و  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -10 هیآ 19 . نارمع :

خ . / 1369/5/23 روشک ، رسارس 

(2  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  هاگشناد 

هبیرغ دینک  يراک  دیرادب . ساپ  یلعا  دح  هب  ار  مالـسا  ناتدوخ ، یهاگـشناد  طیحم  رد  دـیاب  ( 2  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  هاگـشناد 
یطیحم ار  طیحم  ... تسا نیا  نم ، فرح  تساه ؛ نآ  نیگن  ریز  راک  هک  دـننکن  ساسحا  دـنا - هبیرغ  مالـسا  بالقنا و  زا  هک  ییاهنآ  اـه -

ناشن يدـب  هرهچ ي  ار  یهللا  بزح  دـننک  یم  یعـس  ییایند ، تاغیلبت  رد  ام  نانمـشد  دـنک . دـشر  طـیحم  نآ  رد  یهللا  بزح  هک  دـینکب 
تمدخ رد  هک  نآ  ینعی  یهللا ، بزح  ریخن ...، دـننک ! یم  روصت  تال  کی  زیچ و  همه  یب  مدآ  کی  يارخاةرابع  ار  یهللا  بزح  دـنهدب .
ششوک دیاب  درادن . تسا - یهلا  هدارا ي  هک   - بالقنا ساسا  بالقنا و  هب  یگتسباو  زج  یسایس ، یتلیکشت  یگتـسباو  چیه  تسادخ و و 

نیا بالقنا و  يارب  دـناد ، یم  بـالقنا  نیا  هب  قلعتم  ار  شدوخ  هک  نآ  ینعی  تیریدـم ، هاگـشناد ، روشک ، یهللا  بزح  حاـنج  هک  دـینکب 
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نیا رد  هک  دنک  ساسحا  تسین ، لئاق  بالقنا  نیا  روشک و  نیا  هب  تمدخ  زج  فشدوخ  يارب  مه  يا  هفیظو  چـیه  دـنازوس ، یم  لد  تلم 
ياه مناخ  اه ، هاگشناد  طیحم  رد  دننک  یمارتحا  یب  یمالسا  باجح  هب  تبـسن  اه  هاگـشناد  طیحم  رد  دیهدن  هزاجا  ( 1 .) تسا يدوخ  اج 
ياه هاگشناد  رد  هدرکن  يادخ  رگا   - یناسک هب  دیهدن  هزاجا  دننک . حیورت  ار  یمالسا  گنهرف  هیحور و  دنـشوکب  دیاب  داتـسا  وجـشناد و 

دنناوتب اه  نیا  هک  دـیهدن  هزاجا  دـننک . یمارتحا  یب  ناملـسم  رتخد  نایوجـشناد  نانز و  ای  یمالـسا  باجح  هب  تبـسن  هک  دنتـسه - روشک 
همطاف شیوگلا  هک  یناسنا  مالسا ؛ زارط  ناسنا  دشر  يارب  یطیحم  دشاب ؛ یمالسا  طیحم  دیاب  هاگشناد  طیحم  دننک . رـشتنم  ار  دساف  راکفا 

رارق هقباسم  دروم  هاگشناد  رد  یمالسا  ياه  شزرا  دیاب  ( 2 .) تسا مهم  هداعلا  قوف  روشک  هدنیآ  يارب  نیا ، و  تسا . اهیلع  هللا  مالـس  ارهز 
زیچ کی  یمالسا  دهعت  لمع و  دشابن . بیرغ  هاگشناد  رد  مالـسا  دریگب ، رارق  هقباسم  دروم  دیاب  هاگـشناد  رد  یمالـسا  ياه  شزرا  دریگ 

هب کمک  تیمیمـص ، هقالع و  يور  زا  ندـناوخ  سرد  يداهج ، لمع  يردارب ، افـص ، راتفگ ، قدـص  تناـما ، زاـمن ، دـشابن ، اـمن  تشگنا 
راختفا هیام ي  اتقیقح  نایوجشناد  فاکتعا  ( 3 .) دشاب جیار  فلتخم  ياه  شناد  تامولعم و  رد  قمعت  يارب  شالت  يریگارف ، رد  رگیدـکی 

هاگـشناد دجـسم  رد  بجر ، هام  ضیبلا  مایا  رد  هک  تسا  راختفا  هیاـم ي  ناریا  تلم  یمالـسا و  يروهمج  ماـظن  يارب  اـتقیقح  تسا . ماـظن 
یتقو هدنب  تسا . یبیجع  هدـیدپ ي  یلیخ  تسا ، یمهم  زیچ  یلیخ  نیا  دـننکب . فاکتعا  اهوجـشناد  ناریا - هاگـشناد  نیرت  گرزب   - نارهت

فاـکتعا تسا !؟ هدـمآ  دوـجو  هب  یناـسک  هچ  تسد  هـب  هاگـشناد  نآ  تساـجک و  دجـسم  نآ  دـیناد  یم  مدروـخ . ناـکت  اـعقاو  مدـینش ،
يارب هاگشناد  دندرک  یم  رکف  هک  یناسک  نآ  دنازرل ، یم  روگ  رد  ار  اه  نآ  نت  دجسم ، نآ  لخاد  هاگـشناد ، نآ  رد  نیدتم  ياهوجـشناد 

زور هس  دننیـشن ، یم  وجـشناد  ياه  ناوج  دجـسم  نامه  رد  ـالاح  . تسا یفاـک  دـنکبادج  نید  زا  هدـنیآ  رد  ار  ناریا  تلم  همه ي  هک  نیا 
نایوجشناد رد  دبعت  هیحور  دیا  ( 4 .) دینک جیورت  رتشیب  هچره  ار  اهراک  نیا  تسا . مهم  یلیخ  نیا  دـننک . یم  فاکتعا  دـنریگ و  یم  هزور 

ياه لد  اه و  نهذ  رد  یمالـسا  هشیدنا ي  یبهذم و  نامیا  دشر  هلئـسم  یکی  تسا ، مهم  هاگـشناد  رد  اهوجـشناد  يارب  هچنآ  دـنک  دـشر 
نوملسم هل  نحن  نوملسم ،» هل  نحن  و  : » تسا نیا  ملسم  يانعم  ندوب . ادخ  میلـست  ینعی  نانآ ، رد  دبعت  هیحور ي  دشر  یکی  تسا و  نانآ 

دبعت يانعم  نیا  ندوب . ادخ  نامرف  میلست  ینعی  ( 5 «.) نیملسملا نم  ینإ  کیلإ و  تبت  ینإ  : » تسا نیا  دبعت  يانعم  مییادخ . میلـست  ام  ینعی 
یملع تیلاعف  ملع و  هب  داقتعا  اب  ینالقع ، لئاسم  هب  شیارگ  یلقع و  لالدتـسا  اب  دبعت  دیناد  یم  هتبلا  دـنک . دـشر  هیحور  نیا  دـیاب  تسا .

ناطیـش و ياه  هسوسو  میهاوخب  رگا  دشاب . ... دیاب  مه  دبعت  فدشاب  دیاب  اه  نآ  همه ي  درادن . یتافانم  چیه  ییوجـشناد  یهاگـشنادو و 
اج هب  اج  ام  یناسنا  رهاوج  اب  هک  ییاه  نجل  تسا ، اـم  ياـه  تیبرت  رد  تاـیقلخ و  نورد و  رد  هک  نوگاـنوگ  ياـه  فعـضو  سفن  ياوه 

، تسا یعرـش  هفیظو ي  یهلا و  روتـسد  مکح و  دشاب . ام  رد  دبعت  هیحور ي  نیا  دـیاب  دـنرادن ، زاب  تکرح  زا  ار  ام  حراوج  ، تسا هتخیمآ 
دـشر وجـشناد  رد  دبعت  دیاب  سپ  دریگب . ار  ام  يولج  اه  عیمطت  اهرطخ و  اهدیدهت ، اه ، یتسیابردور  تاظحالم ، دیابن  میهدب . ماجنا  دـیاب 

دنک ادیپ  ار  هیامرـس  دـیاب  الاح  زا  تفرگ . دـهاوخ  تسد  هب  ار  تکلمم  نیا  ياه  خرچ  زا  یخرچ  ادرف  ناوج ، نیا  نوچ  ارچ ؟ دـنک . ادـیپ 
نینـس رد  ناسنا  درک . دوش  یمن  يراک  رگید  هک  تسا  فاطعنا  یب  کشخ و  تخرد  کی  لثم  دیـسر ، هدنب  لاثما  هدـنب و  نینـس  هب  یتقو 
تروص هب  دیاب  اه  هاگـشناد  (. 6 .) دـنک تسرد  ار  دوخ  تالاکـشا  حالطا و  ار  دوخ  ار  دوخ  ياـه  یجک  هک  دراد  ار  تعاطتـسا  نیا  اـمش 

، لمع نیا  دراد . مزال  لمع  تسین ؛ یبلق  رما  کی  طقف  نداد ، تیمها  دنهدب . تیمها  ملع  هب  دیاب  اه  هاگشناد  دنهدب  تیمها  ملع  هب  یلمع 
زا یعیبط  روط  هب  یملع ، ریغ  راک  ره  يارب  هاگشناد  تاناکما  تقو و  زا  نتشاذگ  هیام  دراد . مزال  دیدش  مامتها  يزیر و  همانرب  تامدقم و 
هب فاهراک  نآ  رد  طارفا  اما  درادـن ؛ یعنام  تسا ، ترورـض  دـح  رد  مزال و  راک ، نآ  تقو  کی  الاح  . تساک دـهاوخ  یملع  ماـمتها  نیا 

رادفرط ( 7 .) دز دـهاوخ  همطل  میراد ، زاـین  نآ  هب  اـم  هب  هک  یملع  یگدـنلاب  شلاـبند  هـب  یگدـنزاس و  یملع و  تـکرح  یملع و  شیارگ 
، بلطالتعا یلوصا ، هک  متسه  یهاگشناد  رادفرط  هدنب  دشاب  طاشن  رپ  يرکف  یملع و  ظاحل  زا  لاعف و  بلطالتعا ، هک  متـسه  یهاگـشناد 
هک هچنآ  هب  افتکا  يراک و  هظفاحم  هب  ار  یهاگـشناد  هاگـشناد و  نم  زگره  دـشاب . طاشن  رپ  يرکف  یملع و  ظاحل  زا  لاـعف و  مدرم ، هب  ور 
نم . دورب شیپ  دنک و  یط  ار  یلاعت  نابدرن  مئاد  دیاب  هاگـشناد  هن ، منک ؛ یمن  هیـصوت  دـنراد ، تسد  رد  تفرعم  گنهرف و  رکف و  زا  زورما 
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بالقنا هاگلتق  گنهرف ، رکف و  ياه  هنیمز  همه ي  رد  يزاورپ  دنلبو  تمه  نتشادن  میراد و  هک  هجنآ  هب  يافتکا  يراک و  هظفاحم  مدقتعم 
تسناد و دیمهف و  تسرد  ار  میهافم  دیاب  دوش . هتشادرب  يرگید  دنلب  ياه  ماگ  دیاب  شرس  تشپ  هک  دنلب ، ماگ  ینعی  اساسا  بالقنا  تسا .

تمدخ نیرت  گرزب  نم  رنظ  هب  داد  تاجن  گرزب  تفآ  ود  زا  ار  هاگـشناد  بالقنا ، ( 8 .) درک تکرح  دیاب  میهافم  تسرد  يدنب  هطیح  اب 
نتـشاد و هناـگیب  هب  ور  زا  ار  هاگـشناد  داد و  هاگـشناد  هب  ار  یلم  لقتـسم  تیوه  ساـسحا  هک  نیا  یکی  دوب : زیچ  ود  هاگـشناد  هب  بـالقنا 
اب ار  هاگـشناد  هک  نیا  مود  دوب . هنوگ  نیا  بالقنا  زا  لبق  داد ؛ تاجن  ندوب  هناـگیب  لـباقم  رد  لـعفنم  ندوب و  هناـگیب  توهبم  بوذـجم و 

داتـسا و ییانثتـسا  رـصانع  زا  دوب . مدرم  ناشورخ  سونایقا  نایم  رد  هداتفا  کت  هریزج ي  کی  بالقنا ، زا  لـبق  هاگـشناد  داد . یتشآ  مدرم 
یم دراو  هاگـشناد  هب  امـش  رگا  هک  دوب  يروط  نیا  هاگـشناد  بلاغ  طیحم  عقوم  نآ  رد  میرذگب ، هک  بوخ  دـهعتم و  نمؤم و  يوجـشناد 

هاگـشناد طیحم  دـیدرک . یم  تشپ  یمدرم  ياه  یگتـسبلد  هب  یمومع و  ياهرواب  هب  یمومع ، نامیا  هب  یمومع ، گنهرف  هب  دـیاب  دـیدش ،
هغدغد ي ، دندوب زرابم  یسایس و  هک  يا  هدع  زا  ریغ  دوب . یصخش  افرـص  ياه  هغدغد  طیحم  وجـشناد ، داتـسا و  زا  یگرزب  تیرثکا  يارب 

نیرت مهم  دندرک . یمن  سح  ار  نادشوخ  هعماج ي  ياهدرد  دنتشادن و  یعامتجا  ياه  هغدغد  دوب ؛ یصخش  ياه  هغدغد ي  دارفا ، ریاس 
هاگـشناد دـناسرب . اهزرم  زا  جراخ  هب  را  شدوخ  دروایب و  تسد  هب  يا  هلیـسو  دـناوتب  هک  دوب  نیا  عقوم  نآ  رد  وجـشناد  کـی  يارب  وزرآ 

نیا هاگشناد ، رب  بلاغ  گنهرف  دنتشادن ؛ انعم  نیا  هب  لیم  وجشناد  داتـسا و  هک  نیا  هن  دنکب ؛ يروآون  تساوخ  یمن  دوب و  برغ  بوذجم 
هیعاد ي هاگـشناد  لخاد  رد  هک  یناـسک  نآ  درک . یم  جـیورت  تدـش  هب  ار  نآ  مه  هاـش  میژر  هک  دوب  یگتـسباو  یگنهرف  دوبن ؛ گـنهرف 
زا دعب  اه  نآ  زا  یلیخ  دندوب ؛ مدرم  زا  هدیرب ي  يا و  هفاک  ياهرکفنـشور  دندوبن ؛ یمدرم  نارکفنـشور  مه  اه  نآ  دنتـشاد ، يرکفنـشور 

نینچ هاگـشناد  تسا ! اـه  هفاـک  طـیحم  ناـشطیحم ، نـیرت  شیب  دـنا و  يا  هفاـک  مـه  زاـب  ییاـپورا  ياـهروشک  رد  نـالا  دـنتفر و  بـالقنا 
ياراد سفن ، هب  دامتعا  ياراد  لقتـسم ، شیدـنا ، دوخ  ار  هاگـشناد  داد ؛ تاجن  گرزب  تفآ  ود  نیا  زا  ار  هاگـشناد  بالقنا  تشادیعـضو .
هبذاج اه و  قشع  اه و  یگتسبلد  هب  لصتم  یمدرم و  گنرف  اب  طبترم  مدرم ، فلتخم  ياهرـشق  اب  طبترم  ملع - دیلوت  رکف و  دیلوت - تردق 
فرط زا  رگا  هک  دنتسه  یمهم  تاکن  هتکن ، ود  نیا  میوگب ، امش  هب  نم  دراد . يدایز  یلیخ  تیمها  نیا  داد ؛ رارق  مدرم  نایم  دوجوم  ياه 

یهاگـشناد زا  ار  سفن  هبدامتعا  تسا ؛ مهم  یـساسا و  زکرم  ود  نیمه  ناراـبمب  دـنکب ، دـیدهت  ار  هاگـشناد  يرطخ  نانمـشد  ناـگناگیب و 
زا ار  اه  نآ  دـنهد و  خوسر  داتـسا  وجـشناد و  زغم  هبو  دـننک  هگـشناد  طیحم  دراو  ار  يا  همجرت  ياه  يروئت  اهرکف و  دـنهاوخب  دـنریگب ،

مدرم و ياه  هدوت  اب  يرکف  لاصتا  ظفح  زا  تسا  ترابع  مه  جالع  تسا . یساسا  رطخ  نآ  نیا ، دننک ؛ ادج  مدرم  ياه  یگتـسبلد  نایما و 
هدنیآ هدننک ي  نیمضت  دنزن ، بالقنا  ضبن  نآ  رد  هک  یهاگشناد  ( 9 .) بالقنا یلوصا  ياه  هشیر  هب  ندش  کسمتم  ندیبسچ و  تدش  هب 

اب هدـبز و  گنهاشیپ و  ورـشیپ و  هقبط ي  هک  نایوجـشناد  یمدرم ، ماظن  نیا  رد  هک  ما  هتفگ  ییجـشناد  عماـجم  رد  اـهراب  تسین  روشک  ي 
هتـشاد رثا  شقن و  رگید  ياهاج  زا  شیب  هعماج ، یمومع  تکرح  میـسرت  هدـنیآ و  یگدـنزاس  رد  دـیاب  دنتـسه ، عاـمتجا  هرکیپ ي  طاـشن 

دیاب اه  ناوج  تسا ، لیصحت  ملع و  سرد و  لوا ، لماع  دنک : یم  ادیپ  ققحت  دنـشاب ، مه  رانک  رد  دیاب  هک  یلماع  ود  اب  ریثأت ، نیا  دنـشاب .
، مود لماع  دننک . نیمـضت  نیمأت و  ار  روشک  یلمع  یملع و  هدـنیآ ي  دـننک و  تیبرت  ار  اه  نآ  دـیاب  مه  دـیتاسا  دـنناوخب و  سرد  بوخ 

سدق  ) ترضح تانایب  رد  داد . دهاوخ  تهج  حور و  ناج و  مه  ملع  هب  هک  يزیچ  نآ  تسا ؛ هاگشناد  یبالقنا  یـسایس و  يرکف و  تهج 
توافت یب  ینید و  ياه  شزرا  زا  هناگیب  یلاباال و  هاگشناد  تسا . هدش  هجوت  رایسب  یساسا  هتکن ي  نیا  هب  ناشیا ، همان ي  تیصو  و  هرس )
وجشناد هچ  شیاضعا  هک  یهاگشناد  دنزن ، بالقنا  ضبن  وا  رد  هک  یهاگشناد  یبالقنا ، ياه  يریگ  تهج  میهافم و  هب  تبسن  درسنوخ  و 

رد ار  کی  هجرد ي  شقن  دـنکن و  فیلکت  ساسحا  یلوارقـشیپ ، یگنهاشیپ و  يارب  ناریا و  تلم  یبـالقنا  تکرح  هب  تبـسن  داتـسا  هچ  و 
یهاگـشناد دشاب . هرـس ) سدق   ) ماما رظن  دروم  هدنیآ و  هدننک ي  نیمـضت  شخبدیما و  هک  تسین  یهاگـشناد  دشاب ، هتـشادن  بالقنا  راک 

ياروش ياضعا  اب  رادـید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -1 تشون :  یپ  ( 10 .) تسا یمالـسا  ياه  شزرا  هب  لیامتم  تدش  هب  راد ، تهج 
ربهر تانایب  -3 . 1368/10/26 روشک ، رـسارس  کشزپ  نانز  زا  یهورگ  اـب  رادـید  رد  ینارنخـس  -2 یگنهرف 1370/9/20 . بالقنا  یلاـع 
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بالقنا مظعم  ربهر  تانایب  -4 . 1369/9/28 اه ، هاگشناد  نایوجـشناد  هیملع و  ياه  هزوح  بالط  زا  يریثک  عمج  اب  راید  رد  بالقنا  مظعم 
بالقنا مظعم  ربهر  تانایب  -6 هیآ 15 . فاقحا : هروس ي  -5 . 1374/9/18 مق ، رد  روشک  ییوجـشناد  ياه  لکـشت  زا  یعمج  اب  رادید  رد 

ياسؤرومولع ریزو  رادـید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -7 . 1374/9/18 مق ، رد  روشک  ییوجـشناد  ياه  لکـشت  زا  یعمج  اب  رادید  رد 
، روشک رـسارس  ریبک  ریما  یتعنـص  هاگـشناد  دـیتاسا  نایوجـشناد و  عمج  رد  بـالقنا  مظعم  ربـهر  تاـنایب  -8 . 1383/10/17 اه ، هاگـشناد 
-10 . 1368/3/23 روشک ، رسارس  ریبک  ریما  یتعنـص  هاگـشناد  دیتاسا  نایوجـشناد و  عمج  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -9 . 1368/3/23

س . / 1368/3/23 نایهاگشناد ، نایوجشناد و  زا  یعمج  تعیب  مسارم  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب 

(3  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  هاگشناد 

يوسزا نآ -  خساپ  هک  دینکب  یلاؤس  دیاب  دیهاوخ ، یم  خساپ  دـینک و  یم  لاؤس  امـش  یتقو  ( 3  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  هاگـشناد 
یم شیپ  یتالکـشم  هچ  يراکیب  لق  زا  هک  دیناد  یم  ایآ   » دـییوگب امـش  هک  نیا  الا  و  دـشاب ؛ یمک  یبایزرا  صیخـشت و  لباق  یـسک - ره 
دیاع يزیچ  شـسرپ ، حرط  روطنیا  مینک . یم  میراد  دینیب  یم  هک  ییاهراک  نیمه  دینک »؟ یم  راک  هچ  ، » هلب هک  تسا  نیا  شباوج  دیآ ،»؟
رامآ امش  هب  هحفص  دنچ  اه  نآ  دیدرک »؟ راک  هچ  هتشذگ  لاس  جنپ  هناریو  نیا  عفر  يارب  امـش   » دیـسرپب هیئاضق  هوق ي  زا  ای  درک . دهاوخن 

، دیـشاب هتـشاد  مامتها  نآ  هب  دـیاب  امـش  هک  يزیچ  . تسا یـساسح  رایـسب  هلوقم ي  ییوگخـساپ  میا . هدرک  ار  اهراک  نیا  هک  داد  دـنهاوخ 
روطنیا اه ، تساوخ  نیا  رانک  رد  دشاب . هتشاد  دوجو  دیاب  اه  تساوخ  نیا  تسا . مهم  رایسب  داسف ، عفر  تلادع و  تساوخ  تسا . تساوخ 

ییاه هنیمز  نیمه  رد  اعقاو  هن ، دهد ؛ رارق  دیدرت  دروم  دربب و  لاؤس  ریز  ناسنا  دنا ، هدرک  نالوئـسم  هک  ار  ییاهراک  همه ي  هک  دشابن  مه 
یم تسا . یلکـشم  رایـسب  راک  زورما  عطقم  رد  روشک  هرادا ي  اـهتنم  هتفرگ ؛ تروص  يداـیز  بوخ و  ياـهراک  دـیدرک ، حرطم  امـش  هک 
روط هب  ار  دوخ  يدـمآراک  ماظن  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  اه  نآ  رکف  هک  یتردـق  زکارم  اب  میراد  رارق  میظع  شلاچ  کی  رد  ام  زورما  دـیناد 

یمالـسا يروهمج  ماظن  لباقم  رد  دننیب  یم  اه  نآ  مه  نالا  نیمه  هک  نیا  امک  دش ؛ دـهاوخ  گنت  اه  نآ  يارب  هصرع  دـنک ، تابثا  لماک 
رد اه  تفرشیپ  منکب ؛ هضرع  امش  هب  هتبلا  دیآ . لیان  دندرک ، هراشا  ناتسود  هک  ییاه  تفرشیپ  هب  هتـسناوت  ام  ماظن  هک  دنا  هدرک  يراک  مک 

يروهمج نآ ، ياـهنم  تسا . اـم  زیچ  همه  تسا و  یـساسا  ناـمتفگ  کـی  تلادـع ، ناـمتفگ  تساـه . نیا  زا  شیب  فـلتخم ، ياـه  شخب 
ره هک  يا  هنوـگ  هب  دـینک ؛ ریگ  همه  دـیاب  ار  ناـمتفگ  نیا  میـشاب . هتـشاد  ار  نآ  دـیاب  تشاد ؛ دـهاوخن  نتفگ  يارب  یفرح  چـیه  یمالـسا 

تلادـع يارب  ینعی  دوش ؛ نامتفگ  نیا  میلـست  هک  دـنیبب  ریزگان  ار  شدوخ  دـییب ، راکرـس  یحاـنج  ره  یبزح و  ره  یـصخش ، ره  یناـیرج ،
اب دروخرب  رد  اما  تسا . مهم  نیا  دینک ؛ ظفح  دیراد و  هگن  دیاب  امـش  ار  نیا  دریگب ؛ تسد  رب  ار  تلادع  مچرپ  دوش  روبجم  دـنک و  شالت 

؛ هدش مه  ییاه  یهاتوک  انایحا  هتفرگ ، ماجنا  يدایز  ياهراک  هرخالاب  ضرتعم . راو و  هناگیب  هن  دـینک ؛ دروخرب  یگناخ  دـیاب  هدـش ، هچنآ 
هب هعومجم  لک  هب  هک  دنک  ساسحا  ناسنا  يدنچ  زا  دعب  هک  دـشاب  نیا  نایب  هوحن ي  يرهق  هجیتن ي  دـیابن  درک . لح  ار  لکـشم  دـیاب  اما 

شیپ ار  ماظن  تسا ك  نیا  ناتـشالت  همه ي  الـصا  دـینک ؛ یم  شالتدـیراد  هعومجم  لـک  تیقفوم  يارب  امـش  هن ، تسا ؛ ضرتعم  تدـش 
فرطرب ألخ  ات  دینک  کمک  دیناوت ، یم  هچره  دراد ، دوجو  ألخ  هک  ییاه  شخب  رد  دـینک . لیمکت  ار  تایئزج  دـیناوت ، یم  هچره  دـیربب .

يور دینک و  قیمعت  اه  نهذ  رد  یناگمه و  تیوقت و  تسا ، تلادـع  هب  طوبرم  ار  هچنآ  تلادـع و  یلـصا  راعـش  دـیناوت ، یم  هچره  دوش .
ماظن ایآ  هک  دننزب  نماد  ار  دیدرت  نیا  امـش  نافلاخم  هک  دینکن  يراک  اما  تسا - مزال  اه  نیا   - دـینک راک  نآ  يرکف  هفـسلف ي  هناوتـشپ و 

، يدمآراک ظاحل  زا  فلتخم  ياه  هاگتـسد  یعدم  هتـسناوت ! هک  هتبلا  دناوت ؛ یم  هک  هتبلا  هتـسناوت ؟ یمالـسا  ماظن  ایآ  دناوت ؟ یم  یمالـسا 
همه ي زا  یمالـسا  ماظن  هک  تسا  نیا  مداقتعا  هدنب  اما  منک ؛ یم  هبلاطم  لارـس و  نیا  زا  يدمآراک ، هب  تبـسن  امئاد  نم  . متـسه هدـنب  دوخ 

ماظن دیدرت  نودب  تسا . هدرک  لمع  رت  يوق  هتشاد ، دوجو  ام  روشک  رد  رامعتسا  هب  کیدزن  نارود  رامعتـسا و  نارود  رد  هک  ییاه  تلود 
مه مدرم  هناوتشپ ي  دنا ؛ هتـشاد  دوجو  ماظن  رد  دمآراک  نمؤم و  رـصانع  تسا . هدرک  لمع  يوق  اه  شخب  همه ي  رد  یمالـسا  يروهمج 
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شخب همه ي  رد  مینکب . میتسناوت  یمن  ار  شرکف  هک  میا  هدـش  نادـیم  دراو  تردـق  اب  ام  ییاـه  شخب  رد  تسا . هدرک  کـمک  اـه  نآ  هب 
، رتشیب راک  ياضتقا  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  زا  هرود ي  نیا  ياـضتقا  هتبلا  تسین . راـمآ  ناـیب  حیـضوت و  ياـج  نـالا  تسا . روطنیا  ياـه 

اما دراد ، دوجو  يراـک  مک  هتبلا  میراد . لوـبق  ار  نیا  تسا ؛ ندروآ  نادـیم  هب  نیا  زا  شیب  ار  تاـناکما  همه ي  رت و  هناـنمؤم  رت ، یبـالقنا 
هناشن ي کی  دراد . ییآراک  یمالـسا  ماظن  درادـن ؛ دوجو  يدـمآراکان  دـش . لئاق  کیکفت  دـیاب  اـه  نیا  نیب  درادـن ؛ دوجو  يدـمآراکان 

هعماج ياضف  رد  يوق  ار  شدوخ  هزیگنا ي  فرح و  دناوت  یم  ماظن  هب  دقتعم  نمؤم و  يوجـشناد  ناوج  تسا . امـش  دوجو  ماظن ، ییآراک 
ماظن نیا  يدـمآراک  شدوخ  نیا  تسا ؛ یمهم  یلیخ  هتکن ي  نیا  دوش ؛ یم  رـشتنم  هعماج  ياضف  ماـمت  رد  ادرف  امـش  فرح  دـنک . حرطم 

هعومجم ي ماظن ، يدمآراک  هتبلا  تسا . يدمآراک  ماظن  ماظن ، تسا ؛ هاگتسد  نآ  اب  هاگتسد  نیا  يدمآراک  زا  ریغ  ماظن  يدمآراک  تسا .
كرابمان ياـه  هزیگنا  نایوجـشناد و  ( 1 .) تسا تبثم  دـنیآرب  نیا  اـما  دـنراد ؛ ماـظن  ياـه  هاگتـسد  هک  تـسا  يا  یفنم  تـبثم و  درکلمع 

لاح و عضو  رد  امش ، داقتعا  نامیا و  امـش ، راک  امـش ، تساوخ  تسا . هوقلاب  لعفلاب و  يورین  کی  وجـشناد ، ناوج  هعومجم ي  نانمـشد 
نیا حیرـص  نانمـشد  هچ  دراد  دوجو  اه  نآ  رد  یکرابمان  ياه  هزیگنا  هک  دنتـسه  يدایز  ناـسک  اـنیقی  تسا . رثا  ياراد  روشک ، هدـنیآ ي 

یهاکرپ لثم  دتفیب ؛ لاعفنا  یلمع و  یب  هب  ای  وجشناد  دنا  لیام  دنا و  نمشد  اما  دنرادن ، تحارص  یلیخ  ینمـشد  رد  هک  یناسک  هچ  تلم ،
يا هزیگنا  وجشناد  رد  رگا  هک  تسا  نیا  دننکب ، تسا  نکمم  هک  يرگید  راک  دنربب . دنرب ، یم  ار  وا  ییاجره  یگدنز ؛ تانایرج  ریسم  رد 

، ناریا رب  طقف  هن  شا  هیاس  زورما  هک  یمالـسا  تمواقم  یلـصا  يورین  اب  هزرابم ي  يارب  نآ  زا  دراد ، دوجو  مادـقا  شالت و  شـالت و  يارب 
هک یتهج  سکع  رد  تسرد  وجـشناد ، هاگآ  هدـیمهف و  ناوج و  يورین  زا  ینعی  دـننک ؛ هدافتـسا  تسا  هدرتسگ  مالـسا  يایند  لک  رب  هکلب 
هار هب  هتـساوخ  دوخ  تهج  رد  ار  وجـشناد  دنتـسناوتن  نانمـشد  رگا  دـننک . هدافتـسا  دـنک ، یم  اضتقا  یـسایس  تیعقوم  مهف  نید و  لـقع و 

هزیگنا ود  ره  لباقم  رد  امـش  دنزادنیب . یلمع  یب  لاعفنا و  هب  ار  وجـشناد  دنناوتب  دیاش  ات  دـننک  یم  یغیلبت  شالت و  راک و  انیقی  دـنزادنیب ،
يدـنک و شالت  هک  تسامـش  هفیظو  زورما  دـینک  لقتـسم  تهج  همه  زا  ار  ناتروشک  دـینک  شالت  ( 2 .) دینک یگداتـسیا  تمواقم و  دیاب 

لقتسم تهج  همه  زا  ار  ناتروشک  یمالسا . ناریا  هب  ندیشخب  لالقتسا  مالـسا و  هب  ندیـشخب  تزع  زا  تسا  ترابع  مه  شالت  نیا  فده 
نیا هب  مه  یـسک  چیه  تسین ؛ لوقعم  هک  نیا  میدنبب . ار  اهزرم  را  جراخ  زا  هدافتـسا  رد  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  ندوب  لقتـسم  هتبلا  دینک .

ود نایم  اه  ییاراد  هشیدنا و  رکف و  لدابت  نیب  تسا  قرف  اما  دنا ؛ هدرک  هدافتـسا  همه  زا  رـشب  دارفا  خیرات ، لوط  رد  دنک . یمن  توعد  راک 
نآ نیا ، ریقحت . اب  هارمه  وا  هب  ياطعا  ساـمتلا و  هار  زا  رگید  دوجوم  زا  دوجوم  کـی  یگزویرد  و  ردـقمه ، نزومه و  ناـسمه و  دوجوم 

میظع تیلوئـسم  نیا ، دـیناسرب . تسا ، مزال  هک  يا  هیاپ  نآ  هب  ار  روشک  یتسیاب  تسا . هدوب  بالقنا  زا  لبق  ات  شیب  مک و  هک  تسا  يزیچ 
هب هدرک  لیـصحت  رـشق  ندرک  داقتعا  یب  هجیتن ي  روشک ، ياه  یگدـنام  بقع  ( 3 . ) تسا روشک  نیا  هدرکلیـصحت  رکفنـشور  ناوج  لسن 

یگداتفا بقع  هک  مینک  يراک  یملع ، شـالت  تفرعم و  شناد و  رازبا  هب  دـیاب  هک  تسا  ینارود  نآ  زورما  تسا  يدوخ  شنادو  گـنهرف 
دنتشاذگن ددرگ ؛ افوکش  اهدادعتسا  دنتـشاذگن  هک  ینارود  نآ  دوش ؛ ناربج  روشک ، نیا  رد  دادبتـسا  هطلـس  ینالوط  نارود  یلیمحت  ياه 

رد دوب - برغ  تعنص  ملع و  تفرـشیپ  هجیتن  هک  یتعنـص -  ياهالاک  دورو  عبت  هب  دهد ؛ ناشن  ار  دوخ  تلم ، نیا  یقیقح  یلـصا و  تیوه 
یب دـندنز ، تسد  هک  يراک  نیلوا  هب  دـندرک و  روشک  نیا  دراو  ار  یگنهرف  يرکف و  ياـهالاک  ددرک ؛ هتـسباو  برغ  هب  ار  نآ  زیچ ، همه 

هب يدوخ ، شناد  هب  يدوخ ، بادآ  موسر و  هب  يدوخ ، گنهرف  هب  دوب ؛ شدوخ  يدوجوم  هب  روشک  نیا  هدرکلیـصحت  رـشق  ندرک  داقتعا 
زا دیـشخب . ار  شدوخ  رثا  يدامتم ، ياه  لاس  لوط  رد  يداقتعا ، یب  نیا  تشاد . دوجو  یناریا  لسن  رد  هک  یناـشخرد  افوکـش و  دادعتـسا 

ياهرـشق ناـج  قاـمعا  اـت  تراـقح  ساـسحا  نیا  هک  دـش  بجوـم  دـیدرگ و  روـشک  نیا  دراو  یناریا - ریقحت  رکف   - رکف نـیا  هـک  يزور 
قفوم اه  نآ  هرخالاب  یلو  دیـشک ؛ لوط  ياه  لاس  هتبلا  دـیچ ، ار  تلاـح  نیا  لوصحم  برغ  هک  یتقو  اـت  دـنک ، ذوفن  روشک  نیا  هدـیزگرب 
عبانم همه  نیا  اب  یناسنا ، عبانم  همه  نیا  اب  دینک . یم  هدهاشم  نامروشک  رد  امش  هک  تسا  ییاه  یگداتفا  بقع  نیمه  نآ ، هجیتن  دندش و 

ام هک  یملع  هنیجنگ  میظع  ثاریمو  یگنهرف  یملع و  ناشخرد  هقباـس  نآ  اـب  میراد ، اـم  هک  يزاـتمم  ییناـیفارغج  تیعقوم  نیا  اـب  يداـم ،
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وجشناد ( 4 .) تسا رت  بقع  یسب  دشاب ، یملع  نوگانوگ  ياه  تفرشیپ  تعنص و  ملع و  نادیم  رد  دیاب  هک  هچنآ  زا  زورما  ام  عضو  میراد ،
زا ریغ  یـسایس ، مهف  دننک . ادیپ  یـسایس  مهف  ینعی  دـنوشب ؛ یـسایس  یتسیاب  اهوجـشناد  دروخن  بیرف  ات  دـشاب ، هتـشاد  یـسایس  مهف  دـیاب 

، مدآ هک  دوش  یم  بجوم  یـسایس  مهف  اقافتا  تسا . ندش  یـسایس  ياه  نایرج  شوختـسد  زا  ریغ  تسا ، يزاب  تسایـس  يراک و  یـسایس 
تسا هدمآ  هک  یسک  نآ  هب  دنک  یم  هاگن  وجشناد  یتقو  هک  مهاوخ  یم  نم  مهاوخ . یم  ار  نیا  نم  دوشن . یسایس  ياه  نایرج  شوختسد 

وا ياـه  فرح  زا  تسا ؛ هراـک  هـچ  تـسیک و  وا  هـک  دـمهفب  دور ، یم  هقدـص  ناـبرق  دـهد و  یم  راعـش  دـنز و  یم  فرح  شیارب  دراد  و 
، دیشابن یسایس  رگا  متـسه . نیا  لابند  مهاوخ ؛ یم  ار  نیا  نم  دروایب . تسد  هب  ار  وا  فده  اشمم و  وا  راک  زا  دنک و  كرد  ار  وا  تقیقح 

دروخن بیرف  وجشناد  ات  دشاب ، یسایس  دیاب  هاگشناد ، هک  منک  یم  هیکت  مفرح  نیا  يور  هشیمه  مه  زاب  نم  دیشاب . یسایس  دیاب  دیناوتیمن ؛
تردق لابند  طقف  دشابن ! رگید  سک  چیه  یمالسا و  يروهمج  یمالسا و  ماظن  نت  هب  رس  دنهاوخ  یم  هک  دوشن  یناسک  يارب  يا  هلیسو  و 
یسایس لیلحت  هک  ییوجشناد  ( 5 !) دننزب شتآ  ار  هیرـصیق  دنرـضاح  لامتـسد ، کی  يارب  فورعم  لوق  هب  دوشب ! دهاوخ  یم  روط  ره  دنا ،

، تسین شدوخ  نامز  يوجشناد  وجشناد  نیا  درذگ ، یم  هچ  ایند  رد  دمهفن  الصا  هک  ییوجشناد  تسین ! شدوخ  نامز  درم  دشاب ، هتشادن 
نیا مالسا ، خیرات  يایاضق  رد  هدنب  دشاب . هتشاد  یسایس  لیلحت  یسایس و  كرد  یسایس ، ساسحا  دیاب  وجـشناد  تسین . شدوخ  نامز  درم 

یـسایس لـیلحت  مدرم  دوب ، مدرم  رد  یـسایس  لـیلحت  ندوبن  داد ، تسکـش  ار  یبـتجم  نسح  ماـما  هک  يزیچ  نآ  ما ؛ هتفگ  اررکم  ار  بلطم 
نآ ار  خـیرات  مدآ  نیرتدـنمتردق  داد و  رارق  راشف  ریز  روج  نآ  ار  نینمؤملاریما  دروآ و  دوجو  هب  ار  جراوخ  هنتف ي  هک  زیچ  نآ  دنتـشادن .

. دنتـشادن یـسایس  لیلحت  دندوبن ، نید  یب  همه  هک  مدرم  الاو  دوب ؛ مدرم  رد  یـسایس  لیلحت  ندوبن  فدش  مولظم  یلع  درک و  مولظم  هنوگ 
یسایس ( 6 (!؟ دـشاب روج  نیا  دـیاب  ارچ  دـندرک ! یم  لوبق  همه  دـش ، یم  شخپ  اج  همه  هعیاش  نیا  اروف  تخادـنا ، یم  يا  هعیاـش  نمـشد 

. دشاب هتشاد  شنیب  دیشاب ، هاگآ  درذگ ، یم  شدوخ  روشک  ردو  ناهج  رد  هک  هچنآ  زا  وجـشناد  ینعی  ندوب  یـسایس  ینعی  وجـشناد  ندوب 
ار وا  درخب ! ینازرا  رایسب  تمیق  هب  اروا  نمـشد  اما  دشاب ، نیدتم  مه  یلیخ  دسرب ، مه  ملع  يالعا  دح  هب  يدرف  تسا  نکمم  دشن  نیا  رگا 

یتحار هب  دنتشادن ، یـسایس  مهف  نوچ  اما  بوخو . نیدتم  صـصختم ، میتشاد  يدیتاسا  توغاط ، میژر  نارود  رد  دریگب . شدوخ  لاب  ریز 
یم میژر  نآ  هک  دندناشک  یم  یتمس  هب  مه  ار  اهوجشناد  دننادب . ناشدوخ  هکنآ  نودب  دنتفرگ ، یم  رارق  میژر  نآ  ياه  فده  رایتخا  رد 
ياه هرهم  زا  یکی  وزج  هک  دش  بجوم  یسایس ، روعش  یهاگآ و  مهف و  نتـشادن  یلو  دندوب ؛ نیدتم  ملاع و  هک  میتشاد  یناسک  تساوخ .
هچنآ دنادب ؛ ار  یسایس  ثحابم  دشاب ، هتشاد  یـسایس  كرد  مهف و  یهاگآ و  یتسیاب  وجـشناد  سپ ، دنوشب . نید  دض  دساف و  میژر  نامه 

. تسا رادروخرب  شدوخ  مدرم  هب  هتـسباو ي  دـصرددص  یمدرم  تلود  کی  زا  یمالـسا ، يروهمج  زورما  دـنادب . درذـگ ، یم  ناـهج  رد 
رد ارچ  تسا ؟ مادک  شتامادقا  تسیچ ، شیاه  فده  تسا ؟ راک  ياجک  ایند ، یسایس  لئاسم  رد  دنک ؟ یم  يراک  هچ  تلود  نیا  بوخ ،

ربهر تانایب  -1 تشوـن :  یپ  ( 7 .) دـینادب ار  اه  نیا  دـیاب  دـنک ؟ یمن  تکرح  رگید ، تهج  نـالف  رد  ارچ  دـنک ؟ یم  تکرح  تهج  نـالف 
هعماج ي ياـضعا  رادـید  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  تاـنایب  -2 . 1383/8/10 ناضمر ، هراـبم  هاـم  رد  نایوجـشناد  رادـید  رد  بـالقنا  مظعم 
، سردم تیبرت  هاگـشناد  نایوجـشناد  زا  یهورگ  یلیـصحتلا  مسارم  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -3 . 1381/6/16 نایوجشناد ، یمالسا 

تانایب -5 . 1377/6/12 سردم ، تیبرت  هاگشناد  نایوجشناد  زا  یهورگ  یلیصحتلا  مسارم  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -4 . 1377/6/12
نازومآ شناد  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -6 . 1378/6/27 زیربت هاگشناد  نیلوئسمو  نایوجشناد  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر 

نایگنهرف نایهاگـشناد و  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -7 . 1372/8/12 رابکتسا ، اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  نایوجـشناد  و 
س . / 1373/3/18 دمحا ، ریوبو  هیولیکهک  ناتسا 

(4  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  هاگشناد 

یسایس زا  ریغ  یسایس ، مهف  دننک ، ادیپ  یسایس  مهف  ینعی  دنوشب ؛ یسایس  یتسیاب  اهوجـشناد  ( 4  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  هاگـشناد 
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شوختسد مدآ ، هک  دوش  یم  بجوم  یسایس  مهف  اقافتا  تسا . ندش  یسایس  ياه  نایرج  شوختسد  زا  ریغ  تسا ، يزاب  تسایـس  يراک و 
دراد تسا و  هدمآ  هک  یـسک  نآ  هب  دـنک  یم  هاگن  وجـشناد  یتقو  هک  مهاوخ  یم  نم  مهاوخ . یم  ار  نیا  نم  دوشن . یـسایس  ياه  نایرج 

ار وا  تقیقح  وا  ياه  فرح  زا  تسا ؛ هراک  هچ  تسیک و  وا  هک  دمهفب  دور ، یم  هقدص  نابرق  دهد و  یم  راعـش  دـنز و  یم  فرح  شیارب 
هب دنک  یم  هاگن  وجـشناد  یتقو  هک  مهاوخ  یم  نم  مهاوخ ؛ یم  ار  نیا  نم  دروایب . تسد  هب  ار  وا  فدـه  اشمم و  وا  راک  زا  دـنک و  كرد 

؛ تسا هراک  هچ  تسیک و  وا  هک  دمهفب  دور ، یم  هقدص  نابرق  دهد و  یم  راعش  دنز و  یم  فرح  شیارب  دراد  تسا و  هدمآ  هک  یسک  نآ 
. متـسه نیا  لابند  مهاوخ ؛ یم  ار  نیا  نم  دروایب . تسد  هب  ار  وا  فدـه  اشمم و  وا  راـک  زا  دـنک و  كرد  ار  وا  تقیقح  وا  ياـه  فرح  زا 
ات دشاب ، یسایس  دیاب  هاگشناد ، هک  منک  یم  هیکت  مفرح  نیا  يور  هشیمه  مه  زاب  نم  دیشاب . یسایس  دیاب  دیناوت ؛ یمن  دیشابن ، یسایس  رگا 

رگید سک  چیه  یمالـسا و  يروهمج  یمالـسا و  ماظن  نت  هب  رـس  دنهاوخ  یم  هک  دوشن  یناسک  يارب  يا  هلیـسو  دروخ و  بیرف  وجـشناد 
هاگشناد ( 1 !) دننزب شتآ  ار  هیرصیق  دنرضاح  لامتـسد ، کی  يارب  فورعم  لوق  هب  دشوب ! دهاوخ  یم  روط  ره  دنتردق ، لابند  طقف  دشابن !

هک يزیچ  ره  تسا . یهاـگآ  ملع و  زکرم  هاگـشناد  یـسایس  نارجحتم  ینیرفآ  شقن  اـه و  تلاـخد  لـحم  هن  تسا  یهاـگآ  مـلع و  زکرم 
نارجحتم ینیرفآ  شقن  اه و  تلاـخد  نیمه  زا  ار  یـساسا  هبرـض ي  هاگـشناد  تسین . هاگـشناد  رد  شیاـج  دـشاب ، یهاـگآ  ملع و  محازم 

نآ رد  هک  دشاب  ییاج  دـیاب  هاگـشناد  دـشاب . یقیقحت  یملع و  راک  طیحم  دـیاب  هاگـشناد  دروخ . یم  ییوجـشناد  ياه  طیحم  رد  یـسایس 
ياضف رد  الصا  دنتسیز و  اغوغ  هک  یناسک  نآ  دیاب  دشاب . هتـشاد  دوجو  مک  ای  دشاب  هتـشادن  دوجو  ای  يزاب  هطلغم  بلقت و  بیرف ، ناکما 

زا راظتنا  نیا  دننک ؛ افیا  شقن  هاگـشناد  رد  دـناوتن  تسا ، لکـشم  ناشیارب  یگدـنز  اغوغ  ياضف  نودـبو  دـننک  یگدـنز  دـنناوت  یم  اغوغ 
هب هیکت ي  اب  ار  راک  هک  تسا  نیا  مه  شهار  دننک . یلمع  ار  نآ  هک  تسه  هاگـشناد  ناریدم  دیتاسا و  وجـشناد و  ياه  ناوج  هاگـشناد و 
اه هاگشناد  ندرک  یمالسا  یمالسا  هاگـشناد  ياه  یگژیو  اه و  هاگـشناد  ندرک  یمالـسا  يانعم  ( 2 .) میهدـب ماجنا  یهاگآ  هیاپ ي  نامه 

یملع هاگـشناد ، دـیهاوخب  رگا  تسا ! رت  بجاو  اه  هاگـشناد  يارب  بش  نان  زا  نمداقتعا ، هب  و  دراد ؛ یعماج  عیـسو و  قیمع و  يانعم  کی 
، تسا وجشناد  داتسا و  ندوب  روابدوخ  تسا ، ندش  قیمع  ندش و  یملع  ندش ، یمالسا  ياه  هصخاش  زا  دوشب ؛ یمالسا  دیاب  فدشوب  مه 

ادـیپ يوم  ات  راهچ  اب  یکی  دـیایب ، هاتوک  نیتسآ  اب  یکی  الاح  هک  تسین  نیا  هلئـسم  همه ي  تسا . وجـشناد  داتـسا و  نتـشاد  سفن  هب  اکتا 
؛ تسا بلاغ  هجو  نآ ، رد  نیدت  هک  تسا  نیا  یمالـسا  هاگـشناد  تایـصوصخ  زا  یکی  هتبلا  تسین ! نیا  هک  ندرک  یمالـسا  لئاسم  دیایب !
نید و یب  مدآ  الصا  هک  تسا  نیا  ندوب  یمالسا  يانعم  ایآ  تسا . بلاغ  هجو  نآ ، رد  نیدت  تسا و  یمالسا  هعماج ي  ام  هعماج ي  نوچ 

دارفا یتح  یـسک  ایآ  دنک ؟ یم  تازاجم  ار  اه  نآ  یـسک  ایآ  تسه ؛ ارچ ، تسین ؟ نید  هب  رهاظتم  مدآ  تسین ؟ هعماجرد  ینید  ریغ  یمدآ 
ياـنعم . دـشاب بلاـغ  هجو  نید ، دـیاب  تسین ؛ روط  نیا  سپ  دـنک ؟ یم  بیقعت  دـنک ؟ یم  یتبوقع  هب  بقاـعم  ار  ناملـسمریغ  نیدـتمریغ و 

هاگـشناد ندوب  یمالـسا  داعبا  زا  یکی  ندوب ، نیدـتم  هزات  و  نیا ؛ ینعی  هاگـشناد ، ندوب  نیدـتم  تسا ؛ نیمه  مه  هاگـشناد  ندوب  یمالـسا 
رد زور  کی  مالـسا ، هک  نانچمه  دناشوجب ؛ دوخ  رد  ار  ملع  دـناوتب  هک  یهاگـشناد  ینعی  هاگـشناد ، ندوب  یمالـسا  نآ . همه ي  هن  تسا ،

، تسا لئاق  لیصا  فرش  تزع و  ملع ، يارب  مالسا  دنتـشادن ! يا  هطبار  چیه  ملع ، اب  هک  یلاح  رد  دروآ ، دوجو  هب  ار  تلاح  نیا  مدرم  نیب 
کی هب  یمالسا  مولع  هنیمز ي  رد  دمآ . دهاوخ  هاگشناد  رد  رکفت  نیا  دش ، یمالسا  رگا  بوخ ، دناد . یم  رون  ار  ملع  و  يرازبا ؛ فرش  هن 

ییاهزیچ مینیب  یم  یهاگ  یناسنا ، ملوع  هتـشر ي  یـسرد  ياه  باتک  رد  یتح  اـم  رگید . تروص  هب  رگید ، مولع  هنیمز ي  رد  و  تروص ،
رد میلست  مجاهت و  لباقم  رد  یمزع  یب  هناگیب ، لباقم  رد  یگتفراو  نآ ، رد  ینعی  دشاب ! دیاب  هک  تسا  يزیچ  نا  دض  رب  تسرد  هک  تسه 
رب یگداتسیا  ینعی  ندوب ، یمالسا  تسا ! ندوب  یمالـسا  دض  تسرد  نیا  تسین ، تسرد  نیا  بوخ ، دشو ! یم  هداد  میلعت  نمـشد ، لباقم 

ندیـشوج و نتفر ، شیپ  ندرک ، انب  نآ ، ساسا  رب  و  دراد ؛ دوجو  ناسنا  رکف  هشیدـنا و  ياپ  ریز  هک  یمکحتـسم  ياه  هیاـپ  لوصا و  يور 
! تسا زیزع  ملع  نآ ، رد  هک  تسا  هاگشناد  تسا ؛ طاشن  رپ  افوکش و  یهاگـشناد  یمالـسا ، هاگـشناد  تسا . ندرک  یمالـسا  نیا ، ندییاز .
دنک و تبرق  دصق  وجشناد  هک  دینک  یم  ادیپ  ار  يزیچ  نینچ  اجک  امـش  تسا ! تدابع  ییوجـشاد  دراد و  تمارک  داتـسا  تسا ، زیزع  ملاع 
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نیدـت مه  نآ  دـعب  کی  هک  میدرک  ضع  هتبلا  تسا . یمالـسا  هاگـشناد  نیا ، تسا . یمهم  یلیخ  ياهزیچ  اـه  نیا  بوخ ، دـناوخب . سرد 
رتخد و هلئسم  تسا - تاحضاو  تانیب و  وزج  هک  ییاهزیچ  نامه  - دشاب هتشادن  دوج  اج و  نآ  رد  قسف  رهاظم  داسف و  رهاظم  ینعی  تسا ؛

لخاد رد  دـشاب ، دـیابن  هک  امـش  نم و  هناخ ي  هعماج و  لخاد  لثم  دـشابن ؛ دـیاب  تامرحم ، زا  یـضعب  تارکنم و  زا  یـضعب  هلئـسم  رـسپ ،
ندش یمالسا  ثحب  شیپ  لاس  دنچ  نم  هک  نیا  هک  تسا  نیا  هاگشناد  ندش  یمالسا  هب  مامتها  زا  نم  روظنم  ( 3 .) دشاب دیابن  مه  هاگشناد 

يروجان ياه  مدآ  ای  بابان ، ياسؤر  ام  ياه  هاگـشناد  هک  دوبن  نیا  شیانعم  نیا  مدز - ار  شدایرف  عقاو  رد   - مدرک حرطم  ار  اـه  هاگـشناد 
رد هک  مناد  یم  مطبترم ؛ فلتخم  ياهوجشناد  اب  نم  دنراد ، طابترا  مه  هدنب  اب  اهوجشناد  نیمه  ریخن . دننید ؛ یب  ام  ياهوجـشناد  ای  دراد ،

ياضف طـیحم و  اـهتنم  دـنوش ؛ یم  هاگـشناد  دراو  نیدـتم  هک  تسا  یناـسک  اـب  عطاـق  تیرثکا  تسا . داـیز  یلیخ  نیدـتم  دارفا  اـه  نآ  نیب 
هک يریزو  نیا  اب  دننیدتم ، مه  اه  نآ  همه ي  هک  ینارازگراک  نیرومأم و  دوجو  اب  دـیتسه ، نیدـتم  سیئر و  هک  امـش  دوجو  اب  هاگـشناد ،

هکلب ینید - ریغ  رـصنع  کی  هدننارورپ ي  الماک  دناوت  یم  هک  تسا  ریذپ  بیـسآ  یطیحم  دـنک ، یم  شالت  تسا و  نید  يارب  شیاپاترس 
فلز دینیبب  هک  دوبن  نیا  مدرک ، رارکت  اهراب  اه  تقو  نآ  هک  یفرح  نآ  زا  مروظنم  نم  تسا . مهم  یلیخ  دـیبایبار ؛ نیا  دوشب . ینیددـض -

نیا دـننک ! روج  نآ  تسا ، نوریب  شیاهوزاب  الثم  هک  ناوج  نـالف  اـب  دـننک و  دروخرب  وا  اـب  فنع  اـب  تسا ، نوریب  اـهرتخد  زا  یـسک  هچ 
نآ ینید و  ياهرواب  تاداقتعا و  رـس  رب  ثحب  دنرادن  مه  یتیمها  دنتـسه ، رهاظم  رهاوظ و  اه  نیا  تسا ، یکچوک  ياهزیچ  اه  نیا  هدوبن ،
یم دوش ، یم  هارمه  یناوج  يورین  تمه و  اب  یناوج و  حور  اب  یتقو  هک  تسا  ینید  دمآراک  رایسب  رایسب و  دنمشزرا و  ناشخرد و  نامیا 

هزوح و تدـحو  يانعم  ( 4 .) تسا مجاـهت  دروـم  هک  دیـشاب  بقارم  ار  نآ  تسا ؛ نآ  رـس  ثحب  دـنکب . اـج  زا  ار  نارگ  ياـه  هوـک  دـناوت 
هتفرشیپ ي یمالسا  هعماج ي  کی  داجیا  تمس  هب  همه  هک  تسا  نیا  فده  فده . رد  تدحو  ینعی  هگـشناد ، هزوح و  تدحو  هاگـشناد 

رکف ات  دـننک ، ادـیپ  تأرج  وا  هب  هاگن  اب  ایند  مدرم  هک  یتلم   - دـهاش تلم  وگلا ، هعماج ي  گنهاشیپ ، هعماج ي  ماـما ، هعماـج ي  لقتـسم ،
زج یجالع  یتلم ، هعماج و  روشک و  نینچ  داجیا  هار  رد  دنیامن . تکرح   - دننک هدایپ  ناشلمع  رد  دننارذگب و  ناشدوخ  نهذ  رد  ار  لوحت 

تمس هب  مه ، اب  مه و  شود  هب  شود  مه ، رانک  رد  هدرکلیصحت ، رکفنشور  یناحور و  هگـشناد ، هزوح و  هبلط ، وجـشناد و  هک  تسین  نیا 
هزوح و تدـحو  ( 5 .) زور لـئاسم  ناـهج و  لـئاسم  هب  هاـگآ  نیا  و  تسا ، نیدـتم  وا  دوـش . یمن  نیا  نودـب  دـننک ؛ تکرح  فدـه  کـی 
. نیا ینعی  هاگشناد ، هزوح و  تدحو  دنک . تکرح  دیاب  اپ  هباپ  نید  ملع و  یمالسا ، ماظن  رد  نید  ملع و  ياپ  هباپ  تکرح  ینعی  هاگـشناد ،
رد یهاگـشناد  ياه  صـصخت  هاگـشناد و  رد  يا  هزوح  ياه  صـصخت  یتسیاب  امتح  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  هاگـشناد ، هزوح و  تدـحو 

يراکمه رگیدکی  اب  دـننکب و  کمک  مهب  دنـشاب و  نیبشوخ  لصو و  مه  هب  هاگـشناد  هزوح و  رگا  درادـن . یموزل  هن ، دوشب . لابند  هزوح 
هبعش ود  هسسؤم ، نیا  دنمهاب . نید  ملع و  تسا و  هسسؤم  کی  نید ، ملع و  هسسؤم  دنتسه . نید  ملع و  هسسؤم  کی  زا  هبعـش  ود  دنیامن ،

مه زا  دننکراک ، مه  اب  دنشاب ، نیبشوخ  طبترم و  مه  اب  دیاب  اما  دنتسه ؛ اه  هاگشناد  رگید ، هبعش ي  هیملع و  ياه  هزوح  هبعـش ، کی  دراد :
میلعت اه  نآ  هب  اه  یهاگـشناد  دنریگب ، ارف  دنهاوخ  یم  هیملع  ياه  هزوح  زورما  هک  ار  یمولع  دننک . هدافتـسا  رگیدـکی  زا  دـنوشن و  ادـج 

یناحور ناگدنیامن  روضح  رس  دنهدب . میلعت  اه  نآ  هب  هزوح  ياملع  دنراد ، جایتحا  اه  یهاگشناد  هک  مه  ار  ینید  تفرعم  نید و  دنهدب .
یعیبط نیرتهب و  زا  یکی  نیا ، دوشب . یهدـنامزاس  يزیر و  همانرب  اه ، طابترا  نیا  هک  تسا  بوخ  ردـق  هچ  تسا . نیمه  اـه ، هاگـشناد  رد 

، اه هدرکلیصحت  زا  نویناحور  ندرک  ادج  يارب  رابج  هاگتسد  هک  یماگنه  نآ  رد  قانتخا و  نارود  رد  هک  دیناد  یم  تساه . تدحو  نیرت 
اب ار  ناشطابترا  هک  میتشاد  سانش  تحلصم  نیب و  تحلـصم  لقاع و  ملاع و  هاگآ و  یناحور  هدع  کی  درک ، یم  هدافتـسا  لئاسو  مامت  زا 

دوب و اه  هاگشناد  رد  ناشیا ، لاثما  يرهطم و  هللا  ۀیآ  موحرم  لثم  ییاملع  ياه  ینارنخـس  تاسلج  نیرتهب  دندرک . مکحتـسم  اه  هاگـشناد 
ار رگیدـکی  ردـق  نایوجـشناد  بالط و  دوب . نویناحور  هنوگ  نیا  نیرت  لاـعف  نیرتراـکرپ و  زا  یکی  هیلع  هللا  ناوضر  حـتفم  رتکد  موحرم 
رد نویناحور  دـننک و  ظفح  ار  يردارب  يدـنواشیوخ و  ساسحا  دـننکن ، یگناگیب  ساـسحا  دنـشاب ، طـبترم  انـشآ و  رگیدـکی  اـب  دـننادب ،

نایوجـشناد و بالط و  هب  ار  ینید  مولع  هبلط ي  نید و  ملاع  لـماک  ياـه  هنومن  هک  دـننک  شـشوک  ـالوق - زا  لـبق  ـالمع -  اـه  هاگـشناد 
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يراکمه و نیا ، دننک . یم  يراکمه  هقالع  اب  تبثم و  تیساسح  اب  رگیدکی ، هب  تبـسن  ود  ره  هک  دنهد  ناشن  دنهدب و  هئارا  نایهاگـشناد 
هاگشناد هزوح و  تدحو  يراکمه  دیاب  ( 6 .) دوشب یهدنامزاس  يزیر و  همانرب  دیاب  راک ، نیا  يارب  هتبلا  تسا . هاگـشناد  هزوح و  تدـحو 
رگیدکی زا  يرود  ییادج و  گنهآ  هاگـشناد ، هزوح و  هک  ینامز  نآ  يزور و  نآ  دابم  مینک  تیوقت  زور  هب  زور  ار  نآ  مینادب و  ردـق  ار 
نیرتزیزع زا  یکی  تسا . یکاـنرطخ  رایـسب  زیچ  خـیرات ، هدـنیآ و  روـشک ، يارب  مـه  اـه ، هاگـشناد  اـه و  هزوـح  يارب  مـه  دنـشاب ؛ هتـشاد 

رهظم یکی  انعم  کی  هب  دنـشاب - رود  مه  زا  دوب  هدـش  شالت  اه  لاس  هک  یگنهرف  میظع  شخب  ود  هک  دوب  نیا  بالقنا  نیا  ياهدرواتـسد 
عون نیرتهب  تسکـش و  ار  مسلط  نیا  دنوشب ، بوسحم  مه  لباقم  زیچ  ود  يرادنید ، ددـجت و  و  دـشاب - ددـجت  رهظم  مه  یکی  يرادـنید ،

تمـس هب  اه  نهذ  اـه و  لد  راـکفا و  تکرح  زور  هب  زور  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  یهلا  ننـس  زا  اـعبط  ددـجت ، هک   - ار هعماـج  رد  ددـجت 
ناریا نایگنهرف  رکفنـشور و  هعماج ي  ناریا و  تلم  دـنک - یم  لضفت  ناشدوخ  شـشوک  یعـس و  اـب  ار  رـشب  يارب  دـیدج  ياهدرواتـسد 

، درواتسد نیا  هک  ادابم  دوب . نآ  یتالیکشت  يرادا -  یجراخ و  ینیع و  تایلجت  رهاظم و  بالقنا و  نیمه  هک  دنروایب ؛ تدس  هب  دنتسناوت 
. مینک تیوقت  زور  هب  زور  ار  نآ  میراذگب و  جرا  مینادب و  ردـق  ار  هاگـشناد  هزوح و  يراکمه  دـیاب  دوشب . غورف  مک  قنور و  یب  اهب ، مک 

رظن رکف و  کی  بحاص  ریثأت و  بحاص  ذوفن و  بحاص  اه  هاگـشناد  اه و  هزوح  رد  هک  تسا  یناسک  همه  زا  نم  ياضاقت  اـهوزرآ و  نیا 
روضح رب  مناد ؛ یم  یمزال  بجاو و  داهن  ار ، داهن  نیا  نم  اه  هاگـشناد  رد  يربهر  داهن  رتافد  دوجو  تیمها  ( 7 .) دنراد يروضح  دنتسه و 

- مینک یمن  مه  یهاوخ  هدایز  دراد -  مزال  هک  یتارایتخا  ردـق  هب  ار  داـهن  نیا  تسد  هک  یتاررقم  بیوصت  هب  مزرو ؛ یم  رارـصا  داـهن  نیا 
هدرک الاح  ات  هچره  تسا . طبریذ  ياه  هاگتـسد  هیقب ي  یگنهرف و  بالقنا  یلاع  ياروش  هدهع ي  هب  نیا  منک و  یم  دـیکأت  دراذـگب ، زاب 

هب هفیظو  ماـجنا  يارب  نید و  صـالخا و  زا  هک  ییاـملع  نویناـحور و  هب  دـیابن  دریگب . ماـجنا  دـیاب  تسا ، هدـشن  هچنآ  رتـهب ؛ هچ  هـک  دـنا 
اطخ شرگن  کی  نیا  تسیرگن ! هاگشناد  رد  رگ  هلخادم  ای  یتافیرـشت  دئاز ، زیچ  کی  محازم ، بیقر ، کی  مشچ  هب  دنا  هتفر  اه  هاگـشناد 

مظعم ربهر  تانایب  -1 تشوـن :  یپ  ( 8 .) دـش دـهاوخ  رهاظ  رتشیب  امـش  راک  راثآ  هللاءاش  نا  درذـگ ، یم  هک  هچره  دوب و  دـهاوخ  یطلغ  و 
زاتمم هنومن و  نایوجشناد  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -2 . 1378/6/27 زیربت هاگشناد  نیلوئسمو  نایوجشناد  اب  رادید  رد  بالقنا 

ربهر تانایب  -4 . 1376/12/6، روشک رـسارس  ياه  هاگـشناد  ياسؤر  اب  رادـید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -3 . 1381/9/7 اه ، هاگشناد 
زا يریثک  عمج  اب  رادـید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تاـنایب  -5 . 1377/9/9، روشک رـسارس  ياه  هاگـشناد  ياسؤر  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم 

هزوح بالط  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  - 6 . 1369/9/28، اه هاگشناد  نایوجشناد  هیملع و  ياه  هزوح  بالط 
بـالقنا یلاـع  ياروـش  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  بـالقنا  مـظعم  ربـهر  تاـنایب  -7 . 1368/9/29 اـه ، هاگـشناد  نایوجــشناد  هـیملع و  ياـه 

س . / 1375/6/19 اه ، هاگشناد  رد  ربهر  یگدنیامن  داهن  رتافد  نالوئسم  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -8 . 1370/9/20 یگنهرف

(5  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  هاگشناد 

یبطاخم هک  میتسه  نیا  یپ  رد  نویناحور  ام  نوچ  تسا ؛ مهم  یلیخ  اـه  هاگـشناد  رد  روضح  ( 5  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  هاگـشناد 
هرخالاب درادن ؛ ییانعم  تیناحور  هک  دـشابن  نیا  رگا  میناسرب . بطاخم  نآ  هب  تسا ، ام  شودرب  یهلا  تلاسر  زا  هک  ار  هچنآ  مینک و  ادـیپ 

نیا يارب  شا  هدـمع  شخب  ملع ، هب  ضیرحت  تسا . ینید  میهاـفم  همه ي  رد  یعطق  جـیار و  رکف  کـی  ءاـیبنالا ،» ۀـثرو  ءاـملعلا   » رکف نیا 
ملع يور  هک  ییاج  نآ  یمالـسا ، فراعم  رد  هک  تسا  یهیدب  دنراد . جایتحا  نآ  هب  هک  دناسرب  ینیبطاخم  هب  ار  ملع  نآ  ناسنا ، هک  تسا 

تفارـش همه  نیا  نآ ، بسک  و  تیمها ، همه  نیا  نآ ، لـمع ب  نآ و  غیلبت  هک  تسا  ینید  تفرعم  دـیحوت و  ملع  دارم ، تسا ، هدـش  هیکت 
هب هک  نیا  هب  میشخبب ؛ ققحت  یمراد  هدهعرب  ام  هک  یلزان  حطس  نیا  رد  ار  يربمایپ  نیا  تلاسر و  نیا  هک  تسا  نیا  هیضق  لصا  سپ  دراد .

یناسک ناشنیرتهب  دـنا ؛ فلتخم  ناربمغیپ  تلاسر  مایپ و  ناگدنونـش  نیبطاخم و  دـنفلتخم ، اه  تما  بوخ ، میناـسرب . ناـمدوخ  نیبطاـخم 
رگید تسا  يروط  نیا  دنکب ؛ رثا  وا  یگدنز  رد  لاس  هاجنپ  لاس ، لهچ  لاس ، یس  تدم  يارب  امـش  غیلبت  نیا  هک  دنـشاب  ناوج  هک  دنتـسه 
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یم یهاتوک  تدم  هک  یـسک  ای  دنک ، هدافتـسا  نآ  زا  دـهاوخ  یم  لاس  هاجنپ  هک  میهدـب  دای  یـسک  هب  هک  نیا  نیب  تسا  رئاد  رما  هرخالاب 
يارب تسا  زاتیما  ندوب ، ناوج  نیمه  هک  نیا  مود  هدافتـسا . تدـم  لوط  يارب  تسا  زایتما  کـی  ندوب ، ناوج  سپ  دـنک . هدافتـسا  دـهاوخ 

نیا ای  دشاب ، هتشاد  يا  هتفرگ  لکـش  نهذ  یـسک  هک  دنک  یم  قرف  میهد . یم  وا  هب  ام  هک  هچنآ  هب  نهذ ، يریگ  لکـش  يریگارف و  بوخ 
هچنآ تسا و  ریذپ  قح  ناوج ، هک  تسا  نیا  موس  زایتما  دراد . مه  ار  مود  زایتما  نیما  ناوج ، دشاب . هتشاد  يریگ  لکـش  هدامآ ي  نهذ  هک 

؛ ندرک لـمع  نتفرگداـی و  يارب  دـنک ، یم  شوگ  درک - ضرف  روط  نیا  دـیاب  اـه  ناوج  همه ي  يارب  لوا  هلهو ي  رد   - دوـشب هتفگ  وا  هب 
هنوگ نیا  ناوج  یعیبـط ، روط  هب  ـالا  و  دراد ، ندرکن  لـمع  ندرکن و  شوگ  رب  ياـنب  هک  دراد  دوجو  یلماوع  هک  ییانثتـسا  دراوم  رد  رگم 

مه يرگید  زایتما  تسا ، یناوج  هب  طوبرم  هک  يزایتما  هس  نیا  زا  ریغ  امـش  بطاـخم  دراد . مه  ندرک  لـمع  شریذـپ و  یگداـمآ  تسا و 
تسرد ار  بلطم  دراد و  لکشموا  هب  ندنامهف  يارب  ناسنا  هک  یـسک  رب  دراد  حیجرت  وا  تسا ؛ تفرعم  لها  داوس و  اب  هک  نیا  نآ  و  دراد ،
هچنانچ امـش  ینعی  تسوا . تسرد  رد  روشک  هدـنیآ ي  هک  تسا  نیا  مجنپ  زایتما  مراهچ . زایتما  مه  نیا  داوس ، اب  ناوج  دـنک ، یمن  كرد 

نیا نیبطاـخم ، فرـشا  نیرتهب و  تفگ  دوشب  دـیاش  دـینک ، زارفا  ادـج و  مه  زا  میـسقت و  بترم و  روشک ، لـک  رد  ار  نیبطاـخم  دـیهاوخب 
دینیبب روشک . هدنیآ ي  رد  رثؤم  راد و  هدنی  فتفرعم آ? لها  داوس ، اب  ناوج ، يا ؛ هجاوم  اه  هاگشناد  رد  نانآ  اب  امش  هک  دنتسه  ینیبطاخم 
روضح املع و  نایاقآ  امـش  روضح  هب  ام  ياه  هاگـشناد  دنراد  تیلاعف  اه  هاگـشناد  رد  هک  ینویناحور  تایـصوصخ  ( 1 !) تسا مهم  ردقچ 

هللادـمحب دروایب . دوجو  هب  دوخ  رد  یتایـصوصخ  امتح  دـیاب  دورب ، اه  هاگـشناد  نیا  رد  دـیاب  هک  یی  یناحور  و  دـنراد ؛ جایتحا  مویناحور 
رپ تسد  اب  دـیاب  تسا . تفرعم  ملع و  تیـصوصخ  تیـصوصخ ، کی  دـیراد . رتشیب  یـضعب  رتمک ، یـضعب  ار  تایـصوصخ  نیا  الاح  امش 
الاب يدح  کی  هب  لزان  حوطـس  زا  ار  یـسک  دناوت  یمن  دشاب ، هتـشادن  الاب  دـح  رد  یناوت  ناسنا  ات  و  دراد . جایتحا  وا  هک  يردـق  هب  تفر ؛
الاب ار  سک  ره  امـش  تسا . یتسرد  الماک  تکرح  هنایماع ، یمیدق  لثم  درادرب » راب  نم  دص  خهک  دیاب  ناوختـسا  نم  دصود  نآ  « ؛ دشکب

رد ار  یملع  يرکف و  نکمت  يدوجوم و  حطس  ناسنا ، یتسیاب  سپ  رگید . تسا  نیا  دیـشکب ؛ الاب  دیناوت  یم  ناتدوخ  هنیـس ي  ات  دیـشکب ،
ار شدوخ  فریقح و  ار  وا  زاین  و  شزرا ، یب  ار  وا  لاؤس  دـید ، کچوک  یتسیابن  ار  فرط  دـشکب . الاب  ار  نیا  دـناوتب  اـت  دریگب ، ـالاب  دوخ 

یتیقفوم يراذگ ، رثا  يریگ و  طابترا  رد  دروخ و  دهاوخ  تسکش  دنک ، دروخرب  شبطاخم  اب  روط  نیا  یـسک  ره  درک ، روصت  هنوؤم  مک 
تبـسن نآ  هب  دینادب و  مامتها  هجوت و  تاقتلا و  بجوتـسم  قحتـسم و  ار  وا  دیهدب ؛ وا  هب  یتسیاب  ار  بطاخم  قح  دروآ . دهاوخن  تسد  هب 

، تسا لصاح  نیا  هللادمحلا  دورب ؛ نعومجم  نیا  نایم  هب  رپ  تسد  اب  مدآ  تفرعم ، ظاحل  زا  هک  تسا  نیا  لوا ، طرـش  نیاربانب  دینک . لمع 
اسب يا  تسین . سابل  هب  مه  تیناحور  دنک  رواب  ار  امش  تیناحور  دنک  رواب  ار  امش  تیناحور  وا  هک  نیا  مود  دنتسه . الضف  زا  همه  نایاقآ 
لها انعم ، لها  دـشاب  یناحور  دـیاب  تسا ! یناحور  اتقیقح  هک  یـسابل  بحاص  ریغ  اسب  يا  و  تسین ، یقیقح  یناحور  هک  یـسابل  بحاـص 

ینابزو و يرهاظ  یحطس و  رگا  دیایبرب . ینطاب  زا  دشاب ؛ هتـشاد  ینطاب  وا  نخـس  دیاب  دشاب . هتـشاد  راک  رـس و  تیونعم  اب  حور و  اب  حور ،
مه نآ  دـیآرب ؛ بلق  زا  دـیاب  رگید . تسا  هنوگ  نیا  ناذالا .» زواـجت  مل  ناـسللا ، نم  جرخ  اذا   » اـعقاو تشاذـگ . دـهاوخن  رثا  دوب ، يروص 

هنیمز نیا  رد  راک  هک  یتقو  ره  درک . تیوقت  دروآ و  دوجو  هب  دوش  یم  ار  نیا  و  تیناـحور . تیونعم و  هجوت و  ناـمیا و  رب  تسا  فقوتم 
نیا  - عرضت هب  ادخ ، هب  هجوت  هب  هلفان ، هب  زامن ، هب  درب - هاهنپ  هللا  رکذ  یندشن  مامت  ضایف  هریخذ ي  هب  دیاب  دوش ، یم  نیگنس  تخـس و  اه 

دشاب و رهطم  اتقیقح  دوشیم ، لزان  دـنک و  یم  شوارت  امـش  نخـس  زا  هک  يروهط  ناراب  نیا  میهاوخب  رگا  دـشخب . یم  ناضیف  ار  ناسنا  اه 
لقن ار  بلطم  نیا  يولوم  لوق  زا  ررکم  نم  هک  روط  نامه  مینک . هیفـصت  ار  نآ  دـیاب  دـیادزب ، اـه  نهذ  اـه و  لد  زا  ار  ساـجرا  ساـندا و 
بآ اب  اه  تساجن  اه و  سند  اه و  تفاثک  همه ي  درب ، یم  نیب  زا  ار  ملاع  ياه  يدـیلپ  همه ي  ملاع  ياه  بآ  نیا  : » دـیوگ یم  ما ؛ هدرک 

جورع دروایب ، تسد  هب  ار  شدوخ  تراـهط  هراـبود  هک  نیا  يارب  بآ ، نیا  دـعب  دوش . یم  فیثک  ریغتم و  بآ ، دوخ  اـما  دوش ؛ یم  ریهطت 
، تسا مزال  یجورع  کی  تسا ، مزال  یجارعم  ددرگ ! یمرب  اروهط - ءام  ناراب -  لکش  هب  هرابود  دور و  یم  الاب  راخب  لکـش  هب  دنک ؛ یم 
ار وا  دـناوتب  ات  دوشب ، بطاخم  رکف  لد و  نهذ و  ياـضف  دراو  دوشب و  رهطم  دـنک و  تفاـیزاب  ار  تراـهط  نآ  دـناوتب  ناـسنا  هک  نیا  يارب 
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عرـضت نتـساوخ و  تیاده  زاین و  ضرع  ادخ و  هب  هجوت  هللا و  رکذ  هب  ندرب  هانپ  نیاربانب ، تسین . مه  رهطم  هدولآ ، بآ  الا  و  دنکب ؛ ریهطت 
، یهلا تمحر  فطل و  ضایف  هریخذ ي  نیا  هشیمه  و  درادن ، یلکـشم  چیه  ناسنا  تهج ، نیا  زا  دنک . یم  نیمـضت  نیمأت و  ار  نیا  ندرک ،

اظف تنکولو   » هک تسا ، ترشاعم  لقع  نآ  حالطصا  هب  قالخا و  مه  موس  تیصوصخ  هتبلا  و  تیصوصخ . ود  نیا  تسا . ناسنا  تسد  مد 
زا یـضعب  رد  ةوق ، یف  نیل  فعـض -  نودـب  یناـبرهم  اـهتنم  درک ؛ دروخرب  یناـبرهم  اـب  یتسیاـب  ( 2 «.) کلوح نم  اوضفن  ـال  بلقلا  ظـیلغ 
اه نیا  وروجان  تسردان و  طلغ و  فرح  دنتفگ -  هچره  هک  دـشاب  نیل  ردـق  نآ  ناسنا  هک  نیا  هن  هنادـنمتردق . شمرن  و  تسه - تاریبعت 

فعض نیا ، تسین ؛ نیل »  » هک نیا  هن ، دیایب ! شـشوخ  فرط  دهدب و  ناشن  شوخ  يور  دهاوخ  یم  هک  نیا  يارب  دریذپب ، دنک و  لوبق  ار -
یعیبـط نیل  ناـمه  اـب  هک  دراذـگ  یم  گنـس  يور  رب  بآ  تارطق  هک  يریثأـت  لـثم  دـنکب ؛ هارمه  شمرن  اـب  ار  یگدـنرب  نآ  ینعی  تـسا .

اب اه  نآ  اب  انعم - نیا  هب  نیل  . - دنک یم  دوگ  دـهد و  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  گنـس  نیا  هک  دـکچ ، یمگنـس  نیا  يور  ردـق  نآ  شدوخ ،
اب دروخرب  لثم  وجشناد ، تعامج  نیا  اب  دروخرب  دیاب  دنتـسه ؛ امـش  نادنزرف  لثم  اهوجـشناد  نیا  دوش . لمع  ارادم  اب  تبحم و  اب  شمرن ،
هب ار  وا  تینابـصع ، نیا  اما  دوشب ؛ ینابـصع  تسا  نکمم  یهاگ  یتح  دنیب ، یم  مه  ییاطخ  شدوخ  دـنزرف  زا  یهاگ  ناسنا  دـشاب . دـنزرف 

دنزرف کی  زا  دراد ؛ یبتارم  نادنزرف ، يارب  ناسنا  هتبلا  ناتدوخ - نادنزرف  لثم   - دشاب هنوگ  نیا  دیاب  دنک . یمن  راداو  نشخ  دروخرب  کی 
بوخ و هچنآ  دینک ، یم  هدهاشم  ییوجشناد  ياه  طیحم  رد  امش  هچنآ  تسین . یضار  دح  نآ  هب  یلیخدنزرف  کی  زا  فتسا  یضار  یلیخ 
رد مه  نالا  تسا . بوخ  تعیبط  یمالـسا ، طیحم  رد  ناوج  تعیبط  نوچ  تسا ؛ راک  تعیبط  نامه  تسا ، امـش  يارب  نیـشنلد  ناشخرد و 

ياه ناوج  نامه  اه ، نیا  عطاقرثکا  هک  مینادب  دـیاب  میراد - روشک  رـسارس  رد  وجـشناد  نویلیم  کی  بیرق  هک   - ییوجـشناد تعامج  نیا 
، رانک هشوگ و  رد  اه  نآ  نیب  رد  هتبلا  بوخ . ياـه  هچب  ریذـپ ، قح  فاـص و  كاـپ ، ياـه  لد  نمؤم ، ياـه  هچب  دنتـسه ؛ ناـمدوخ  نمؤم 
، ریبدـت رـس  زا  دـیاب  مه  ار  اه  نآ  دـننک ؛ یمن  بلج  ار  نیدـلاو  تیاضر  هدرخ  کی  هک  دنتـسه  ییاه  هچب  هک  دوش  یم  ادـیپ  مه  يدراوم 
ناوج و هب  عجار  هک  یتایـصوصخ  نیمه  تسا . لاـعف  رایـسب  تسا ؛ لاـعف  یلیخ  هاگـشناد ، هب  تبـسن  نمـشد  هک  دـینادب  و  درک ؛ دروـخرب 
یـسایس و طیحم  زا  تیناحور  فذح  يارب  شالت  ( 3 .) دراد دوجو  نمـشد  یعطق  ياه  لیلحت  رد  مدرک ، ضرع  امـش  هب  نیبطاخم  تیمها 
اه يدوخ  هلیسو ي  هب  راک  نیا  هنافسأتم  مه  یهاگ  دنک ؛ یم  قدص  مه  هاگشناد  رد  انعم  نی  تسین  یفنص  طقف  هداس و  راک  ییوجـشناد ،

طیحم رد  ای  یـسایس و  طیحم  رد  تیناحور  شزر  تیـصخش و  فذـح  يانبم  رب  راک  هلـسلس  الثم  مینیب  یم  ام  هک  یتقو  دریگ . یم  ماـجنا 
رب هک  ار  هیملع  هزوح ي  طاسب  مییایب  ام  الثم  هک  نیا  تسین . یفنص  طقف  راک  کی  هداس و  راک  کی  راک ، نیا  دوش ، یم  عورش  یهگشناد 

شزومآ هویش ي  کبس و  تسا ؛ شور  نیا  هک   - تسا راکتبا  رظن و  دیدجت  يروآون و  يزاس و  انبم  ساسا  رب  رظن و  تقد  قیقحت و  يانبم 
نیا یتـشهب و  يرهطم و  لاـثماو  مینکب  دومناو  يدـیلقت  زیچ  کـی  هدوب - قـیقحت  ياـنبم  رب  لوا  زا  هیملع ، ياـه  هزوـح  رد  ملعت  میلعت و  و 
دناد یمن  هک  یسک  دسانـش ، یمن  تسرد  ار  هزوح  هک  یـسک  اتعیبط  تسا . هابتـشا  کی  مینک ، یقلت  هزوح  ياهانثتـسا  ار  هزوح  نادرگاش 

یب يور  زا  اه  نیا  هک  دناد  یم  مدآ  نیقی ، روط  هب  دیاش  هکلب  ناوارف ، لامتحا  هب  هتبلا  دوش . یم  بکترم  ار  یهابتشا  نینچ  تسیچ ، هزوح 
شزرا هک  دوش  یم  بجوم  نیا  تسا . روآ  داـسف  عقاو و  فـالخ  فرح  اـما  درادـن ؛ دوجو  یئوـس  رظن  ینعی  دوـش ؛ یم  هتفگ  مه  یـضرغ 

هک نیا  امک  دورب ؛ نیب  زا  ییوجـشناد  یهاگـشناد و  طیحم  مشچ  رد  تسا - نید  هدـنیامن ي  رادـمچرپ و  هک   - تیناحور يونعم  یملع و 
تعامج بالقنا ، زا  لـبق  اـعقاو  دوبن . مه  ریثأـت  یب  دـش و  یم  ماـجنا  بـالقنا  زا  لـبق  يرت ، هنایـشان  ياـه  هویـش  اـب  اـهتنم  راـک ، نیا  هیبش 

رد الثم  . مدوب هجاوم  اه  نآ  زا  هدع ي  اب  نم  دنتسناد ! یم  نادن  زیچ  چیه  عقوت  رپ  نادان  يوگرپ  ياه  مدآ  ار  تعامج  دنوخآ  یهاگشناد ،
ییامش لثم  فتیناحور  نیب  رد  اعقاو  بجع ، دنتفگ  یم  دندینـش ، یم  باسح  فرح  هملک  ود  دنتـسشن و  یم  هک  هبلط  کی  اب  هسلج ، کی 

یملع و ياه  هاگتـسد  یقلت  ینعی  دنتخانـش ؛ یمن  ار  تیناـحور  اـه  نآ  دوب . یلومعم  هبلط ي  کـی  هبلط ، نآ  هک  یلاـح  رد  دراد !؟ دوجو 
، دزم دصق  نودب  ملع  و  ملع ، يارب  ملع  رگا  تسا . هدوب  قیقحت  ملع و  زکرم  الـصا  هیملع ، هزوح ي  دوب . طلغ  فتیناحور  زا  روشک  شناد 
(4 !) دنتسناد یم  ملع  یب  طیحم  کی  ار  اج  نیا  اه  نآ  یلو  تسا ؛ هدوب  هیملع  ياه  هزوح  رد  میدق  زا  دشاب ، هتـشاد  ام  روشک  رد  یقادصم 
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تیناحور و طیحم  رد  هک  ییاه  ییاسراپ  نآ  ایند ، هب  ییانتعا ، یب  دـهز و  نآ  دوب  نید  هب  ندز  هبرـض  تیناحور ، هیلع  تاـغیلبت  زا  فدـه 
یهاگـشناد تعامج  نیا  مشچ  رد  ار  نیا  دراد ، دوجو  یبلاغ  روط  هب  زونه  هللادمحب  مه  زورما  دوب و  یگبلط  زا  نوریب  یگبلط و  طیحم  رد 

تفم دـنتفگ  یم  ییاج  رد  یتقو  دوب . ینـشور  زیچ  روخ ، تفم  ریبعت  تساروخ ! تفم  دـنوخآ  هک  نیا  هب  دـندوب  هدرک  لیدـبت  ددـجتم ، و 
هک دوب  یتاغیلبت  نیا  تشگ ! یم  رب  نویناحور  هب  دنک - یم  ادیپ  را  شدوخ  عجرم  هک  يریمـض  لثم   - يدـیق هراشا و  چـیه  نودـب  اهروخ ،

نیا زا  فدـه  تشادـن - یتیـصوصخ  هک  تیناحور  - دوبن تیناحور  تاغیلبت ، زا  فدـه  دوب ؟ هچ  تاغیلبت  نیا  زا  فدـه  دوب . هدـش  ماجنا 
رکنم روشک  کی  یلک  تکرح  رد  ار  نآ  ریثأت  تهاقف و  یملع  هبتر ي  تهاـقف و  تیناـحور و  تیثیح  مییاـیب  اـم  رگا  دوب . نید  تاـغیلبت ،
نامه نیا  و  میا ؛ هدز  همطل  یمیظعو  دـمآراک  هقبط ي  ینید  شیارگ  هب  تقیقح  رد  مینکب ، هشدـخ  راچد  اـی  میربب ، لاؤس  ریز  اـی  میوشب ،
هجوـت یلیخ  هتکن  نیا  هب  هاگـشناد ، طـیحم  رد  دـیاب  اذـل  نتخیر ؛ نمـشد  بایـسآ  هب  تسا  یبآ  و  دـنهاوخ ، یم  اـه  نآ  هک  تـسا  يراـک 

، اه هاگـشنادرد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داهن  مرتحم  ناگدـنیامن  رادـید  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  تاـنایب  -1 تشوـن :  یپ  ( 5 .) دوش
یگدنیامن داهن  مرتحم  ناگدنیامن  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -3 هیآ 159 . نامرع : لآ  هروس ي  سیونریز = -2 . 1369/9/28

بـالقنا یلاـع  ياروـش  ياـضعا  اـب  رادــید  رد  بـالقنا  مـظعم  ربـهر  تاــنایب  -4 . 1376/7/16 اـه ، هاگــشناد  رد  يربـهر  مـظعم  ماــقم 
س . / 1370/9/20 یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  ياضعا  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -5 . 1370/9/20 یگنهرف

(6  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  هاگشناد 

؛ دینیبب كرادـت  ار  دهـشم  ای  ناهفـصا  رفـس  شیک ، ياج  هب  دـنرب ! یم  شیک  هب  ار  وجـشناد  ( 6  ) يربهر مظعم  ماقم  هاگدـید  زا  هاگـشناد 
رد درب . یم  تذل  یناوج  ياه  یشوخ  زا  ناوج  . دنک یم  لالح  فیک  دورب ، اج  ره  ناوج  دشاب . هتشاد  يونعم  درواتـسد  وا  رفـس  دیراذگب 

، درادـن يا  هبذاج  اـم  يارب  الـصا  هک  يا  هرظنم  زا  درب ؛ یم  تذـل  دروخ و  یم  ناوج  میرب ، یمن  تذـل  یلیخ  اـم  هک  ییاذـغ  زا  اـم ، نینس 
یناتـسود تسا ؛ ربخ  هچ  اج  نآ  دنناد  یم  دنا ، هدـنارذگ  را  هرود  نیا  اهدرمریپ  نوچ  تسا . یناوج  تیـصاخ  نیا  دـنک ؛ یم  فیک  ناوج 

ایآ دراد . يداش  تسا و  عونت  شیارب  دیربب ، ار  وا  هک  مه  ییاتسور  رفس  کی  دیربب ؛ رفـس  ار  ناوج  دیهاوخ  یم  دننادب . دنرادن ، عالطا  هک 
دناوتب ناوج  نیا  و  تسا - تسـس  قح  فالخرب  هتبلا   - تسا تسـس  طباوض  زا  یـضعب  اج  نآ  رد  نوچ  دـنربب ، شیک  هب  ار  وا  اـمتح  دـیاب 
يودرا مدرک ؛ بجعت  یلیخ  نم  دننک ! یم  رازگرب  طلتخم  يودرا  الثم  ای  تسا !؟ نیا  اه  هاگـشناد  ندـش  یمالـسا  دـنک !؟ ینکـش  هطباض 

لاس هک  دنتـسه  یناسک  نامه  دنا ، طلتخم  يودرا  راکدنا  تسد  نالا  هک  ینایاقآ  تسا . دـب  طلتخم ، يودرا  سفن  ییوجـشناد !؟ فلتخم 
ممهف یمن  نم  تسا . دب  راک  نیا  متفگ  هعمج  زامن  رد  متفر  ماما  روتسد  هب  هدنب  دندیـشک ! اروید  هاگـشناد  ياه  سالک  رد  ياه 63 و 64 
يراک هچ  نیا  دـنتفگ  نم  هب  ماما  دـنهد . یم  رییغت  ار  ناشهار  تهج  هجرد  داتـشه  اهدـص و  دـنوش و  یم  ضوع  هنوگ  نیا  روطچ  اه  نیا 

ام فرح  بالقنا و  فرح  هصالخ ي  ندیـشک ، راوید  تسین . یبسانم  راک  راـک ، نیا  میتفگ  نارهت  هعمج ي  زاـمن  رد  میتفر  مه  اـم  تسا ؛
راک هچ !؟ ینعی  دـننک ! یم  هارمه  ار  رـسپ  رتخد و  يزور ، دـنچ  يزور  هنابـش  يودرا  رد  هکلب  سـالک ، رد  هن  ناـیاقآ  ناـمه  ـالاح  تسین .
هنوگ چـیه  تسا و  يداع  الماک  رگیدـکی ، اـب  درم  نز و  رـسپ و  رتخد و  ترـشاعم  اـیند ، زا  یقطاـنم  رد  تسا . یطلغ  هدـعاق و  یب  رایـسب 

رد اما  دنراد ؛ سامت  مه  اب  مه  درم  نز و  ات  ود  دنراد ، سامت  رگیدکی  اب  نز  ود  درم و  ود  هخک  روط  نامه  ینعی  درادن ؛ دوجو  یتیساسح 
يریذپ گنر  رطاخ  هب  میا ، هدش  کیدزن  تهج  نیا  هب  ردق  ره  یمالسا ، روشک  رد  تسین . روط  نیا  اقلطم  یمالسا ، طیحم  رد  ام و  روشک 

ملع و ظاحل  زا  ام  رگا  الا  و  دنا ؛ هداد  ام  هب  ار  نیا  دـنا ، هدوب  ام  زا  رت  يوق  يژولونکت  ظاحل  زا  اه  نآ  نوچ  تسا . هدوب  هناگیب  گنهرف  زا 
اه هاگشناد  رد  دیابن  ( 1 (!؟ مینک جیورت  ار  نیا  دوخ ، ياه  هاگـشناد  رد  ام  تقو  نآ  دنا ؛ هدرک  جـیارو  دـعاص  ار  گنهرف  نیا  يژولونکت ،

قاذم فالخ  رب  تسا  يراک  فیقیسوم  جیورت  دوشب . دیابن  دوش ؛ یم  جیورت  یقیسوم  روشک  ياه  هاگشناد  رد  نالا  دوش  جیورت  یقیسوم 
ار مارحریغ  یقیسوم  دندرگب  تقد  اب  هک  تسین  نیا  یقیـسوم  جیورت  يانعم  اما  تسین ، مارح  يا  یقیـسوم  عون  ره  هک  تساتـسرد  مالـسا .
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داهج دروم  رد  تسا  گنهرف  کی  هکلب  تسین ، داـهن  کـی  طـقف  یهاگـشند  داـهج  ( 2 .) دننک جـیورت  دـنهد و  میلعت  ار  نآ  دـننک و  ادـیپ 
اب شناد و  ملع و  اب  تسا  يونعم  یشزر  رما  کی  هک  داهج  قیفلت  و  هاگشناد ، داهج و   - بیکرت نیا  هک  تسا  نیا  مداقتعا  نم  یهاگـشناد 

اهامـش هک  تسا  يراـک  ناـمه  نیا  تشاد ؛ یملع  داـهج  زین  يداـهج و  ملع  ناوـت  یم  هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا ؛ ماـیپ  ياراد  هاگـشناد -
نیا زا  ملع  ندش  هیده  يارب  نتـسشن  رظتنم  يرگ و  هوزیرد  تسا ؛ هارمه  داهتجا  اب  داهج و  اب  تسا ؛ يداهج  ملع  امـش  ملع  دـیا . لوغـشم 

شالت داهتجا و  تدهاجم و  زا  هتـساخرب ي  ملع  يداهج و  ملع  نیا  دیروایب ؛ تسد  هب  ار  نآ  ات  دیور  یم  ملع  لابند  تسین ؛ وس  نآ  وس و 
نادیم زا  یکی  دراد ؛ ییاه  نادیم  داهج ) . ) سدقم الاو و  فده  کی  يارب  هزرابم  ینعی  داهج  دیتسه . داهج  لوغشم  امـش  یفرط  زا  تسا .

. دراد مه  قالخا  نادـیم  دراد ؛ مه  ملع  نادـیم  دراد ؛ مه  تسایـس  نادـیم  تسا . یناـهج  جـیار  هناحلـسم ي  ياـهدربن  رد  روضح  شیاـه 
عناوم نیا  ندودز  رب  تمه  هک  دشاب  یعناوم  اب  هجاوم  راد و  تهج  دریگ ، یم  ماجنا  هک  یتکرح  نیا  هک  تسا  نیا  داهج  قدص  رد  كالم 

هبنج ي تقو  نآ  دوب ، یهلا  فدـه  تهج و  ياراد  یتقو  هک  يا ، هزرابم  نینچ  کـی  ینعی  داـهج  هزراـبم . دوش  یم  نیا  دوشیم ؛ هتـشامگ 
دنهاوخ یمن  هک  دراد  یتخس  رایسب  نانمشد  حضاو  رطو  هب  امـش  راک  نیا  اریز  دینک ؛ یم  یملع  هزرابم ي  امـش  دنک . یم  ادیپ  مه  سدقت 

کی تسا ؛ گـنهرف  کـی  هکلب  تسین ، داـهن  کـی  طـقف  یهاگـشناد  داـهج  نم  رظن  هب  اذـل  دریگب . ماـجنا  یقیقحت  یملع و  تکرح  نـیا 
تمـس هب  ار  روشک  مینک ، راوتـسا  رادـیاپ و  ار  نآ  میهد و  شرتسگ  هعماج  ار ر  گنهرف  نیا  ام  میناوتب  هچره  تسا . تکرح  يریگتمس و 

یگدـنز یلـصا  رتسب  ار  گنهرف  ام  اه  هاگـشناد  رد  یگنهرف  راک  تیمها  ( 3 .) میا هدرب  شیپ  رتشیب  یقیقح  لالقتـسا  تزع و  يدـنلبرس و 
. تسا روشک  نآ  یمومع  تکرح  یلـصا  رتسب  روشک ، ره  گنهرف  نتخومآ . ملع  ندـناوخ و  سرد  یلـصا  رتسب  طقف  هن  میناد ؛ یم  ناـسنا 
، شتارکفت تلم ؛ کی  یموب  هعماج و  کی  تایتاذ  تاـیقلخ و  ینعی  گـنهرف ، تسا . یگنهرف  رتسب  رد  مه  شا  یملع  یـسایس و  تکرح 
رویغ و عاجـش و  ای  ار  تلم  کی  هک  تساه  نیا  تسا ؛ روشک  کی  گنهرف  یناـبم  هدـنهد ي  لیکـشت  اـه  نیا  شیاـه ؛ ناـمرآ  شناـمیا ،

یمن ام  . تسا یمهم  یلیخ  رـصنع  گنهرف ، دنک . یم  ریقف  نیـشن و  كاخ  تسدورف و  لیلذ و  هدنکفارـس و  ای  دـنک ، یم  لقتـسم  روسج و 
. تسین وردوخ  هایگ  مه  گنهرف  تسا ؛ ملع  لـثم  مه  گـنهرف  مینک . رظن  فرـص  یگنهرف  شرورپو  یگنهرف  دـشر  گـنهرف و  زا  میناوت 

یتسد ار  رذب  نیا  دیدرت  نودب  دینیب ، یم  ایند  زا  يا  هطقنر  رد ه  ناتدوخ و  هعماج ي  رد  یگنهرف  رهاظم  اه و  هناشن  زا  امـش  هچنآ  همه ي 
ياضف ات  هسردم ، نورد  ات  هناخ ، لخاد  زا  دنیب ؛ یمن  ار  اه  تسد  زا  یـضعب  اما  دنیب ، یم  ار  اه  تسد  زا  یـضعب  ناسنا  هتبلا  تسا . هدناشفا 

یم نداد  شرورپ  تیادـه و  گنهرف ، اهزیچ . لیبق  نیا  زا  و  تنرتنیا ، ات  یناهج ؛ تاـغیلبت  اـت  هراوهاـم ، اـت  نویزیولت ، ویدار و  اـت  ناـبایخ ،
ریثأت تحت  ار  ییوجشناد  طیحم  دناوت  یم  نوچ  داتسا  لآ  هدیا  داتـسا  ( 4 .) تسا مهم  رایسب  یگنهرفراک  اه  هاگـشناد  رد  نیاربانب  دهاوخ .

چیه هب  ای  دیوشن ، یضار  شا  قلطم  دوبن  هب  لقاال  رودقم ؛ دح  رد  اهتنم  دینک ؛ تیاعر  دیاب  امتح  ار  اه  دیاب  نیا  دراد ؛ ییاهدیاب  دهد ، رارق 
داتسا تسا . نیا  لآ  هدیا  داتسا  دشاب ؛ ینید  یلم و  رورغ  بالقنا و  مالسا و  هب  قشع  زا  راشرس  دیاب  داتـسا  دیوشن . یـضار  شدض  هب  هجو 

ار اه  ناوج  نیا  دنک و  راک  دهاوخب  اتقیقح  ینعی  دشاب ؛ تمدخ  هیحور ي  زا  راشرـس  دنکب و  ینید  تریغ  یلمرورغ و  ساسحا  دیاب  اعقاو 
کی رد  اقلطم  ندـنارذگ ، هچره  هب  ار  سالک  ندرکاو و  رـس  زا  ییانتعا ، یب  یتواـفت ، یب  تلاـح  دـهد . شرورپ  شدوخ  ياـه  هچب  لـثم 

رد ام  داتـسا  دشاب . هاگآ  ناهج  تانایرج  زا  دیاب  داتـسا  دـشاب ... راکتبا  يروآون و  تیقالخ و  عفادـم  دـیاب  داتـسا  تسین . لوبق  لباق  داتـسا 
یلبق هرقف ي  دمهفن . تسایس  هک  نیا  هن  دشابن ؛ هدز  تسایس  دیاب  داتسا  دنادب . ار  اهزیچ  نیا  دیاب  شا  يراذگ  رثا  رطاخ  هب  سالک ، طیحم 
ندوب راک  یسایس  ندوب و  هدز  تسایس  زا  ریغ  ندوب ، یسایس  نتسناد و  تسایس  اما  تسا ؛ تسایـس  نتـسناد  شا  همزال  میدرک ، ضرع  هک 

هزیگنا ي کی  روحم  رب  ناشیاهراک  همه ي  بترم  هک  نیا  اما  دـننک ؛ یم  دـنراد  راـک  هچ  دـنمهفب  دـیاب  تسا . دـب  يراـک  یـسایس  تسا .
نیا هک  دنک ، یم  ادیپ  یبزح  یـصخش و  یحانج و  ياه  هبنج  یـسایس  ياه  هزیگنا  هک  یتقو  صوصخ  هب  تسا ؛ دب  رایـسب  دـشاب ، یـسایس 
یم هک  نانچ  دروایب ، راب  نیدتم  ار  دوخ  يوجشناد  دناوت  یم  داتسا  ( 5 .) دراذگب تقو  وجشناد  يارب  دیاب  داتسا  دوش ! یم  دب  ردنا  دب  رگید 

هلیـسو ي هب  دیاب  ءالخ  نیا  هک  منک  یم  هدهاشم  وجـشناد  داتـسا و  طابترا  رد  ار  یئالخ  نم  دروایب ! راب  مه  تاسدقم  همه ي  رکنم  دناوت 
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مه ار  رظن  دروم  ملع  نآ  ریغ  ياه  سرد  زا  یلیخ  دـناوت  یم  دزومآ ، یم  ملع  هک  نیا  نمـض  یملع  طیحم  رد  ام  يوجـشناد  دوش . رپ  امش 
خـیرات و هب  راـختفا  روـشک و  هدـنیآ ي  هب  یگتـسبلد  نهیم ، هب  يدـنمقالع  یلم ، رورغ  اـه ، نآ  هلمج ي  زا  دریگارف ؛ دزوماـیب و  داتـسا  زا 
رد نم  هتبلا  دراذـگب . یتبثم  قیمع و  رایـسب  تاریثأت  وجـشناد  ناوج  کی  رد  دـناوت  یم  هک  تسا  یلماوع  اه  نیا  تسا . روشک  هتـشذگ ي 

ياج رد  تسا  یلماوع  مه  اه  نیا  متـسین ، دـنک ، هتـسخلد  سویأم و  ای  درـسلد  ار  یناوج  تسا  نکمم  هک  ینوگانوگ  لماوع  راکنا  ددـص 
راب نید  هب  دقتعم  نیدتم و  ار  دوخ  يوجـشناد  دناوت  یم  سرد  سالک  رد  داتـسا  هک  دوشن  هتفرگ  هدـیدان  مه  شخب  نیا  اما  ظوفحم  دوخ 

کیزیف و سالک  دـشابن ؛ نید  ملع و  سالک  سالک ، ولو  درواـیب ؛ راـب  مه  تاسدـقم  همه ي  رکنمو  دـحلم  دـناوت  یم  هک  ناـنچ  درواـیب ؛
؛ دروایب راب  روشک  هب  هدننک ي  تاهابم  هتـسبلد و  ناسنا  کی  ار  وجـشناد  دناوت  یم  مه  داتـسا ، دشاب . يرگید  سرد  ره  خیرات و  یعیبط و 
رد هک  تسا  نیا  نم  داقتعا  دروایب . راب  روشک  هدنیآ ي  هتشذگ و  هب  نهیم و  هب  هتـسبلدان ي  هقالع ، یب  یلاباالا ، ناسنا  کی  دناوت  یم  مه 

اه و هراشاو  اه  هتکن  نیمه  دروایب ، راب  ینید  ینابم  هب  دنمقالع  ینید و  ار  وجـشناد  دناوت  یم  هک  يا  هلیـسو  نیرترثؤم  نید ، غیلبت  هنیمز ي 
تاریثأت تاقوا  یهاگ  داتسا ، کی  زا  يا  هراشا  دراذگب . نایم  رد  دوخ  نادرگاش  اب  سالک  رد  دناوت  یم  داتـسا  کی  هک  تسا  ییاه  هملک 

منک یم  شهاوخ  نم  دوشب  نشخ  دروخرب  دـیاب  يداتـسا  نینچ  اـب  ( 6 .) دوش یم  هدـید  نآ  سکع  یهاگ  اـما  دراذـگ ؛ یم  لد  رد  یقیمع 
کی هک  درادن  ناکما  يزیچ  نینچ  هک  دنک  هجوت  مه  هناخترازو  ودره  هاگتـسد  دنـشاب و  هتـشاد  هجوت  نیا  هب  اه  هاگـشناد  ياسؤر  نایاقآ 

ای يرهم  یب  دروم  شباجح  رطاخ  هب  ام  يوجـشناد  رتخد  ای  دریگب ، رارق  يرهم  یب  دروم  ندوب  یبهذـم  رهاظ  رطاخ  هب  ام  يوجـشناد  رـسپ 
دورم ود  یکی  دـیاش  هشدـن و  یعطق  هدـیر و  نم  هب  الاح  ات  هک  تسا  ییاه  شرازگ  اـه  نیا  هتبلا  دریگب . رارق  تناـها  دروم  هدرکن  يادـخ 
لئاسم هب  تبسن  هک  ار  يداتسا  هک  دشابن  روط  نیا  اما  مداد . ناشن  یلمعلا  سکع  کی  مه  هدنب  دوب ، نیقی  هب  کیدزن  دح  رد  شیپ  يدنچ 
دنیایب اهداتـسا  نیا  دیراذگب  درادـن  یبیع  میتفگ  نایوجـشناد  هب  میدرک و  تعافـش  وا  يارب  يدـنچ  ام  دـهد و  یمن  تیمها  یلیخ  یبالقنا 

یبالقنا ناملـسم و  يوجـشناد  هک  دـنکب  دروخرب  يروط  ناحتما  طیحم  رد  اـی  سـالک  رد  دـیایب  داتـسا  نیا  ـالاح  دـنورب ، دـنهدب و  سرد 
دیاب دیدرک  ادیپ  نینچ  نیا  داتـسا  کی  هچنانچ  رگا  هک  دـنیامرفب  هجوت  نایاقآ  ار  نیا   . تسین لوبق  لباق  الـصا  نیا  دـنکب . ینماان  ساسحا 

ار شدوخ  درگاش  هک  داتـسا  کی  دوشب  بجوم  هک  دح  نیا  ات  یبالقنا  لئاسم  ثحابم و  اب  تیدـض  هلئـسم  ینعی  دوشب . وا  اب  نشخ  درورب 
لئاسمو نید  هب  تبسن  داتـسا  نیا  دوش  یم  مولعم  اجنیا  دنکب ، دروخرب  وا  اب  نتـشاد  رداچ  رطاخ  هب  درادب  تسود  شدوخ  دنزرف  لثم  دیاب 
يداتـسا نینچ  زا  امـش  هک  دراد  یموزل  هچ  دراد ، دوجویدـناعم  نینچ  کی  رگا  اذـهل  دراد . دانع  لدرد  یلیخ  یبالقنا ، لـئاسم  یملاـسا و 

تانایب -2 . 1381/9/26 یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  ياضعا  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -1 تشون :  یپ  ( 7 (!؟ دینک هدافتسا 
یملع تأیه  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -3 . 1370/9/20 یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  ياضعا  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر 

-5 . 1383/10/17، اه هاگـشناد  ياسؤر  مولع و  ریزو  رادیدرد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -4 . 1384/4/1، یهاگشناد داهج  ناسانشراک  و 
اب رادیدرد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -6 . 1383/10/17، اه هاگـشناد  ياسؤر  مولع و  ریزو  رادـیدرد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب 

، یلاـع شزوـمآ  گـنهرف و  ترازو  نـالوؤسم  رادـیدرد  بـالقنا  مظعم  ربـهر  تاـنایب  -7 . 1382/2/22 یتشهب ، دیهـش  هاگـشناد  دـیتاسا 
س . / 1371/8/19

(1) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  وجشناد 

هجوت و بلاج  یلیخ  يانعم  لماح  يرگید  تهج  زا  ییانعم ، راـب  ظاـحل  زا  وجـشناد  هملک ي  ( 1) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  وجـشناد 
ینعی وجشناد ، تسه . وجشناد  هملک ي  رد  تایصوصخ ، نیا  تسوا . تسد  رد  هدنیآ  هک  یملع  بلاط  ناوج  ینعی  وجـشناد  تسا . یمهم 

. تسه وجـشناد  هملک ي  رد  مه  شناد  زا  يوجتـسج  ندوب و  ملع  بلاـط  تسا . یناوج  نارود  هب  طوبرم  ارهق  ییوجـشناد ، نوچ  ناوـج ؛
قبطننم هناملاع و  هرادا ي  تمس  هب  ینعی  رگید ؛ دور  یم  شیپ  روشک  یملع  هرادا ي  تمس  هب  روشک ، هدنیآ ي  هک  تسا  نیا  ضرف  نوچ 
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هتـشاد تلاـخد  نآ  نوؤـش  همه ي  رد  قـیقد ، هبـساحم ي  مهف و  ملع و  هک  يا  هعماـج  ره  روـشک و  ره  و  دور ، یم  شیپ  شناد  نیزاو  رب 
نیا دینیبب ، تسوا . هب  قلعتم  مه  هدنیآ  تسا ؛ هدنیآ  هب  قلعتم  و  هدنیآ ، هب  رظان  هک  یسک  ینعی  وجشناد  نیاربانب  تسا . رتهب  شعضو  دشاب ،

زا وجـشناد  رگا  ؛ مینک هدافتـسا  اج  نیا  اروف  لیلد ، نیمه  هب  تسا . مهم  یلیخ  هدش ، هدناجنگ  وجـشناد  هملک ي  رد  هک  یمیهافم  نیوانع و 
هک دشاب  نیا  وجشناد  فده  رگا  تسا ؟ تسرد  دوب . دهاوخ  یگرزب  تبیصم  دشاب ، فارحنا  راچد  یـسایس  يرکف و  يریگ  تهج  ظاحل 

تهج رگا  تسا . یگرزب  لـیخ  رطخ  دوـشب ؛ دـش ، هچره  هیقب  منک ، داـبآ  ـالثم  ار  مدوـخ  یـصخش  یگدـنز  هک  نیا  يارب  مناوـخب ، سرد 
!! هچ نم  هب  دـیوگب  دزادـنیب و  الاب  هناش  دـنا ، يرکف  یتدـیقع و  تافآ  راچد  روشک ، ياهورین  زا  یـشخب  هک  دوش  هتفگ  وجـشناد  یگدـنز 
زا یشخب  هچ !! نم  هب  دیوگب  دزادنیب و  الاب  هناش  دنتفر ، نیب  زا  دندش و  هلزلز  راچد  اج  نالف  رد  مدرم  زا  یـشخب  دنیوگب  رگا  هک  نانچمه 

یلیخ تبیـصم  یتوافت ، یب  تلاح  نیا  هچ !! نم  هب  دـیوگب  دزادـنیب و  الاب  هناش  دنلکـشم ، يراوشد و  راچد  یتشیعم  عضو  ظاـحل  زا  مدرم 
، دشاب انتعا  یب  مدرم  تشونرس  هعماج و  لئاسم  هب  تبـسن  ردق  نیا  دشاب ، وا  تسد  رد  تکلمم  روما  ادرف  تسانب  هک  یـسک  تسا . گرزب 

تـسرد ینعی  یفنم ؛ تیـساسح  اهتنم  تسا  ساسح  تسین ، تواـفت  یب  هک  تسا  نیا  رت ، هدـننک  نارگن  نیا  زا  تسا . هدـننک  نارگن  یلیخ 
تفآ عون  کی  و  حـضاو ، لاثم  کی  هزلز ، ـالاح  دـنوشب ! دوباـن  هلزلز  کـی  رد  اـضرف  هماـج  مدرم  زا  یـشخب  هک  تسا  نیا  هب  دـنم  هقـالع 

تاوهش رد  قرغ  مدرم ، هک  دهاوخب  شلد  الثم  دنک . یمن  هجوت  نآ  هب  یسک  هک  تسا  يونعم  تفآ  رتدب ، نیا  زا  تسا ؛ يدام  ینامسج و 
وجشناد هلئسم  دینیبب  دزاتب ! تمس  نیا  هب  دشاب و  روط  نیا  الـصا  مه  شدوخ  دنوشب ؛ ینامیا  یب  رد  قرغ  مدرم ، هک  دهاوخب  شلد  دنوشب ،

رارق هظحالم  دروم  تقد  هب  تسا ، وجـشناد  ناونع  رد  جردنم  يوطنم و  هک  یمیهفام  وجـشناد و  يانعم  ام  رگا  دوش ! یم  ساسح  ردـق  هچ 
زا هچ  داتـسا ، هچ  میـشاب ، وجـشناد  ناـمدوخ  هچ  میتـسه ؛ هک  ره  میوشب  ساـسح  یلیخ  وجـشناد  رـشق  تشونرـس  هب  تبـسن  دـیاب  میهدـب ،

رگا میور  یم  هار  میور  یم  هار  نابایخ  رد  میراد  هک  میشاب  یلومعم  یمدآ  هچ  روشک و  نالوئـسم  زا  هچ  روشک ، یلاع  شزومآ  نالوئـسم 
یلصا رصنع  ود  وجشناد  تیبرت  رد  یلصا  رصنع  ود  ( 1 ...) میشاب ساسح  یلیخ  وجشناد  تشونرس  هب  تبسن  دیاب  هچ ، ینعی  وجشناد  مینادب 

ملع و رـصنع  یکی  درک : میهاوخ  ررـض  اـم  دـنام ، هنغ  لوفغم  رگا  دـنامب ؛ هنع  لوفغم  یتسیاـبن  مادـکچیه  هک  تسه ، وجـشناد  تیبرت  رد 
تکرح نیدـت و  هیحور و  زا  تسا  تراـبع  مه  یکی  تساـهزیچ ؛ لـیبق  نیا  یملع و  ياهدادعتـسا  ندیـشوج  یملع و  ییاراـک  قـیقحت و 
تیفرظ اب  تردق و  اب  رگیدکی ، زا  کیکفت  نودب  یتسیاب  رصنع  ود  نیا  اه ، هاگـشناد  رد  وجـشناد . یحورو  يونعم  يزاس  ملاس  حیحص و 
قیقحت ملع و  داوتن  هک  یهاگـشناد  دـنناد . یم  همه  تسیچ ؟ هجیتن  میدرک ، یهاتوک  لوا  رـصنع  راک  رد  رگا  دوشب . بیقعت  روشک ، لماک 
لعفلاب ریدم  کی  هرخالاب  و  رکتبم ، کی  تیحالص ، بحاص  کی  داتسا ، کی  ملاع ، کی  ار  وجشناد  دناوتن  و  دنکب ، لقتنم  وجـشناد  هب  ار 

باتک هلئسم  داتسا ، هلئسم  هنیمز ، نیا  رد  تسین . هاگشناد  رگید  هاگشناد ، نآ  دزاسب ، هعماج  هرادا ي  رامش  یب  ياه  شخب  زا  یشخب  يارب 
لابند ار  نآ  مه  ام  همه ي  تساهام و  نابز  درو  مئاد  هک  ییاهزیچ  نیا  زا  تسه ؛ یملع  تالجم  هاگشیامزآ و  یشزومآ ، ياضف  یـسرد ،

زور هبزور  هللاءاش  نا  دـینک . یم  لابند  دـیراد و  هجوت  بوخ  یلیخ  لئاسم  نیا  هب  دـیتسه و  یهاشناد  ابیرقت  مه  اهامـش  همه ي  مینک . یم 
يونعم و يزاس  ملاـس  حیحـص و  تکرح  نیدـتو و  هیحور  زا  تسا  تراـبع  مود ، رـصنع  میورب . رتشیپ  روشک  تاـناکما  ردـق  هب  دـیاب  مه 

نوریب وجـشناد و  یهاـگآ  نیدـت و  هیحور و  هلئـسم  ینعی  مود  هتکن ي  نیا  هب  روشک ، یهاگـشناد  یموـمع  ياـضف  رد  وجـشناد ... یحور 
اب ناسنا  درادن . دوجو  یفاک  هجوتراد  تهج  یملع  رـصنع  کی  تمـس  هب  فده ، یب  تهج و  یب  یملع  رـصنع  کی  تلاح  زا  وا  ندروآ 

ناسنا تسین . روطنیا  هک  ناسنا  اما  دنک ؛ یم  رـضاح  ار  هلئـسم  باوج  ناشیارب  مه  نآ  دنهد ، یم  انرب  رتویپماک  هب  تسا . توافتم  رتویپماک 
مود تهج  نیا  زا  ام  رگا  دنک . یم  ادیپ  يریگ  تهج  شدوخ  دریگ و  یم  میمـصت  شدوخ  دنک ؛ یم  یمظنت  ار  شدوخ  همانرب ي  شدوخ 

شزرا ( 2 .) تسا هدـش  هداد  رادـشه  نآ  هب  تبـسن  ررکم  رد  ررکم  ماما ، تانایب  رد  هک  دـش  دـهاوخ  يزیچ  نامه  هاگـشناد  مینکب ، تلفغ 
هعومجم هللادمحب  هک  ناماد  لد و  یکاپ  دبعت و  نیدت و  دننک  ظفح  ار  نآ  تسا  مزال  دنا و  هتسارآ  نآ  هب  ام  نایوجشناد  هک  یگرزب  ياه 

تالاکـشا و هدمع ي  دیهدن . تسد  زا  ار  نیا  تسا ؛ یگرزب  رایـسب  شزرا  دنا  هتـسارآ  نآ  هب  ام  يوجـشناد  ناناوج  زا  یهجوت  لباق  ياه 
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هدمع ي میوگ  یم  تافارحنا ؛ تالاکشا و  همه ي  میوگ  یمن  تسا . شزرا  نیا  ندش  شودخم  هطقن ي  زا  شعورش  یـسایس ، تافارحنا 
رتشیب اهیفام  ایند و  زا  دوجوم ، نآ  شزرا  هک  دراد  دوجو  یشزرااب  رایـسب  دوجوم  دهعتم ، دبعتم و  نمؤم و  رـسپ  رتخد و  امـش  رد  اه ... نآ 

؛ یگدولآاـن یلک  هب  میوـگ  یمن  هتبلا  تسا . نآ  یگدوـلآ  مـک  اـی  یگدولآاـن  حور و  یکاـپ  سفن ، تمالـس  لد ، تمالـس  نآ ، و  تـسا ؛
تـسد زا  هابتـشا ، اطخ و  يور  زا  تقو  کی  هک  یناـهانگ  ممللاـالا ؛» ، » نآرق لوق  هب  دـشاب ؛ هتـشاد  یتاـتلف  تسا  نکمم  سک  ره  هرخـالاب 

نید طیحم  رد  هللادمحلا  هک  ار  یتاذ  يرطف و  یکاپ  افص و  تینارون و  نآ  یلو  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  اه  نیا  زا  هتفر ؛ رد  ناسنا 
هبانا ینامیشپ و  دینک و  ور  لاعتم  يادخ  هب  هلصافالب  دیآ ، یم  شیپ  مه  ییاطخ  رگا  تقو  کی  دینک . ظفح  تسا  هدرک  ادیپ  دشر  روشک 

تسا و مهم  یلیخ  هک  يرگید  شزرا  تسا ... یگرزب  یلیخ  شزرا  نیا  تساهاطخ ؛ نیا  جالع  هار  دنکن ، هانگ  ناسنا  هک  نیا  رب  میمصت  و 
هک يا  هدـنیآ  هب  هنوگچ  هدـنیآ . هب  دامتعا  دـیما و  زا  تسا  ترابع  دورب ، نیب  زا  مه  شزرا  نیا  ، ییوجـشناد طیحم  رد  اـت  دوش  یم  شـالت 

رکف يریگ ، میمـصت  هار  زا  دـشاب . بوخ  دـیاب  هدـنیآ  ناـتدوخ . هب  داـمتعا  قیرط  زا  هدـنیآ ، هب  داـمتعا  مینک ؟ داـمتعا  تسیچ ، میناد  یمن 
ریوصت میدنبب ، دیما  نآ  هب  دیهاوخ  یم  هک  يا  هدـنیآ  دیـشاب . راودـیما  هدـنیا  هب  دـیناوت  یم  امـش  یپ ، رد  یپ  مادـقا  ندرک و  لمع  ندرک ،
گنهرف تشیعم و  رد  شرثا  هک  هدمآ  شیپ  یلمع  یب  یلمع و  دب  رثا  رب  هک  ار  ییاه  فعض  همه ي  یمالـسا  ماظن  هک  تسا  نیا  نآ  یلک 

ینالوط یلیخ  مه  نامز  دـینکب . دـیاب  اهامـش  دـنکب ؟ دـیاب  یـسک  هچ  ار  راک  نیا  دـنک . فرطرب  تسا  صخـشم  اج  هباج  مدرم ، قالخا  و 
، یسایس ینید و  یقیقح  هینب ي  دیناوت  یم  امش  دندوب . وجشناد  امش  لثم  لبق  لاس  هدزناپ  هد ، دنراک ، رـس  نالا  هک  ییاه  نیا  دوب . دهاوخن 

یم دراو  راشف  دـناوتب ، هک  ییاح  ات  هک   - ار نمـشد  نوگانوگ  ياهراشف  لباقم  رد  یگداتـسیا  تخانـش و  يریگ ، میمـصت  لیلحت ، تردـق 
هک نیا  يارب  دـیراد ؛ هگن  دـینک و  هریخذ  دـیروایب و  دوجو  هب  اتدوخ ن  رد  الاح  زا  دتـسیاب - وا  لباقم  رد  هرخـص  لثم  دـیاب  ناسنا  دـنک و 

ار ناتدوخ  راک  امش  دنتـسه . ناوارف  روشک  نیا  رد  امـش ، اب  يوزرآ  مه  رکفمه و  لدمه و  امـش ، لثم  دینادب ، و  دیزاسب . ار  هدنیآ  دیناوتب 
هضیرف کی  نایوجشناد  يارب  یبالقنا  یقالخا و  يرکف ، يزاسدوخ  ( 3 .) دننک یم  ار  ناشدوخ  راک  دنراد  هک  دنتسه  مه  ینارگید  دینکب ؛

ار اهزیرکاخ  مئد  دوشن ؛ تسس  ناتاهزیرکاخ  دیشاب  بظاوم  دییامش ؛ هاگشناد )  ) رگنس نیا  نابرگنس  میوگ ، یم  اهوجشناد  امـش  هب  تسا 
ینورد یبالقنا  یقـالخا و  يرکف و  يزاـسدوخ  دـینک . میمرت  ار  اـه  نیا  تسا ؛ يرکف  یگنهرف و  ياـهزیرکاخ  اـهزیرکاخ ، دـینک . میمرت 

، يزاسدوخ نیا  هاگـشناد - طیحم  هاگـشناد و  نورد  يانعم  هب  هچ  شدوخ ، هب  تبـسن  ییوجـشناد  ره  هچ  - تسا هضیرف  کی  نایوجـشناد 
متفگ ار  هتکن  نیا  مه  نایوجشناد  هب  مرظن  هب  هک  تسا  یسک  یهللا  بزح  نیدتم و  يوجشناد  ( 4 .) تساهرگنس اهزیرکاخ و  میمرت  نامه 

نیدتم و میو  یم  نم  هک  تسا  ییوجشناد  نامه  وا  نم  رظن  زا  تفگ ، هللاای » کب   » تفرگ و شرس  نآرق  مکی ، تسیب و  بش  سک  ره  هک 
یمالسا ماظن  هدنب و  عقوت  تشادرب و  ( 5 .) تسا تالیکشت  جانج و  بزح و  مادک  زا  مرادن  يراک  تسا ؛ یهللا  بزح  ناملسم و  ییادخ و 

کی وجـشناد  مینک  یم  رکف  هک  تسا  نیا  وجـشناد  تعامج  زا  یمالـسا  ماظن  هدـنب و  عقوت  تشادرب و  هک  تسا  نیا  وجـشناد  تعامج  زا 
هک دنراد  مه  هبعـش  ناریا  رد  ناش  یـضعب  هک  دـنراد  دوجو  یتانایرج  ایند  حطـس  رد  تسا . نیدـتم  تسا ؛ نالمـسم  رایع  مامت  رکفنـشور 

یسایس و یبزح و  ياهرجحت  اه و  بصعت  راچد  ار  وا  اریز  دندنـسپ ، یمن  رکفنـشور  ناملـسم . هن  دندنـسپ ، یم  رکفنـشور  هن  ار  وجـشناد 
رجحت اـما  تسا ، رجحت  عون  کـی  مه  نآ  هلب  یبهذـم ؛ رجحت  هب  دور  یم  ناـمنهذ  اروف  رجحت ، مییوـگ  یم  یتـقو  اـم  دـننک . یم  یتادراو 

هک تسا  یسایس  ياه  نامزاس  بزحت و  يدنب  لکش  زا  یـشان  ياهرجحت  تسا ؛ یـسایس  رجحت  نآ ، زا  رت  كانرطخ  هکلب  تسین ، یبهذم 
لمع رد  اما  دنک ، یم  لوبق  مینک ، رکذ  عوضوم  کی  تیناقح  يارب  هدننک  عناق  لیلد  هد  رگا  دنهد . یمن  یسک  هب  ندرک  رکف  ناکما  الصا 

نیا هتساوخ ؛ هنوگ  نیا  وا  زا  ایفام  هدناوخردپ ي  لثم  رس - يالاب  یسایس  تالیکـشت  نآ  ،- بزح نوچ  ارچ ؟ دنک ! یم  لمع  يرگید  روط 
يرجحت نینچ  کی  راچد  هک  يا  هعومجم  نآ  سپ  دـنیب . یم  یهاگـشناد  طـیحم  یتح  ياـهرانک  هشوگ  زا  یخرب  رد  هنافـسأتم  ناـسنا  ار 

هک نیا  تسا . لالدتـسا  قطنم و  هب  هیکت ي  فزاـب  مشچ  تسا ، یبـلط  قح  شا  همزـال  يرکفنـشور  نوچ  تسین ، رکفنـشور  رگید  دـشاب ،
هاـگودرا هک  ییاهرـسدرد  هدـمع ي  زورما  تسا . كاـنرطخ  یناملـسم ، دـنناد  یم  هک  تسا  نیا  يارب  دـشاب ، دـنهاوخ  یمن  مه  ناملـسم 
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هب اه  ناملسم  هک  تسا - نیا  رطاخ  هب  تسا  مه  دایز  یلیخ  اهرسدرد  نیا  هک   - دنتسه شراجد  مسینویهص  اکیرمآ و  اصخـشم  رابکتـسا و 
هدمع ي تسا . هتـشاد  یناوارف  شقن  ام  ماظن  بالقنا و  ناریا و  تلم  راوگرزب و  اما  یهاگآدوخ ، نیا  رد  هک  دـنا  هدـیر  یهاگآدوخ  کی 

تدش هب  یضاران  تدش  هب  وجـشناد  ندوب  ناملـسم  زا  تهج  نیمه  هب  دنبوکب . ار  نیا  دنهاوخ  یم  اذل  تسا ؛ هیحان  نیا  زا  اه  نآ  رـسدرد 
، نارهت هاگـشناد  ییوجـشناد  جیــسب  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  بـالقنا  مـظعم  ربـهر  تاـنایب  -1 تشوــــن :  یپ  ( 6 .) دندونـشخان یـضاران و 

مظعم ربهر  تاـنایب  -3 . 1370/9/20 یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  تاـنایب  -2 . 1376/11/11
دیتاسا نایوجـشناد و  عمج  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  تاـنایب  -4 . 1381/6/16 نایوجـشناد ، یمالـسا  هعماج ي  ياضعا  رادـید  رد  بـالقنا 

.1381/9/26 یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  ياضعا  اب  رادـید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -5 . 1379/12/9 ریبک ، ریما  یتعنص  هاگشناد 
س . / 1381/9/7 اه ، هاگشناد  زاتمم  هنومن و  نایوجشناد  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -6

(2) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  وجشناد 

ياه گنهرف  لباقم  رد  يریذپذوفن  یتوافت و  یب  لاذتبا و  هب  ندش  راچد  لکشم  لوا ، لکـشم  ( 2) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  وجشناد 
تاعامتجا نیا  رد  ارارک  نم  تساـه . هاگـشناد  لکـشم  نیا  دریگ و  یم  رارق  اـه  گـنهرف  نیا  ضرعم  رد  وجـشناد  تسا . رـضم  هناـگیب و 

یم هاگشناد  لخاد  یتقو  اما  ددرگ ؛ یم  جراخ  نیدتم  اتدعاق  دشو ، یم  هزوح  دراو  یسک  یتقو  ارچ  هک  ما  هتفگ  یهاگشناد  ییوجشناد و 
تیعقاو اما  دشاب ؛ نیا  تیاهن  رد  دیابو  تسا  یتسرد  عقوت  مه  اعقاو  دشاب ؟ يروط  نیا  دیاب  ارچ  ددرگ !؟ یمن  جراخ  نیدتم  اتدـعاق  دوش ،

، درم نز و  دوجو  صاخ و  نینس  رد  ناوج  ترثک  رطاخ  هب  هک  تسا  یطیحم  هاگشناد  هک  تسا  نیا  هیضق  تیعقاو  تسا . نیا  زا  ریغ  هیضق 
تـسا رازاب  رد  ناوج  نآ  زا  ریغ  وجـشناد ، تسا . هتفرگ  رارق  ملاسان  یگنهرف  یقالخا  ياه  شیارگ  اـه و  هزیگنا  ماـسقا  عونا و  ضرعم  رد 

دنک و یم  ادیپ  عالطا  اتدعاق  وجشناد ، تسین . علطم  الصا  زرم  نیا  نوریب  فراعم  زا  هن  یجراخ و  باتک  زا  هن  یجراخ ، هلجم ي  زا  هن  هک 
لباقم رد  یتالابم  یب  یگنهرف و  ياه  بیسآ  ذوفن  ضرعم  رد  درف ، نیا  سپ  دوش . یم  حرطم  شیارب  ایند  فراعم  تسا و  رایشوه  هاگآ و 

زا یکی  تسوجـشنادو . ییوجـشناد  طـیحم  تالکـشم  زا  یکی  نـیا ، تـسا . یبـالقنا  ینید و  ياـه  شزرا  لـباقم  رد  یتواـفت  یب  نـید و 
مسیسکرام هک  هتشذگ  رد  تسا . يرکف  تافارحنا  اه و  شزغل  لباقم  رد  يریذپ  بیسآ  تسا  یلبق  لکشم  هب  کیدزن  هک  رگید  تالکشم 

نآ یتح  فهاگـشناد  ردالـصا  تفای . یم  ینـشور  هب  ار  نیا  اعقاو  تشاد ، طابترا  هاگـشناد  اب  هک  یـسک  ره  دوب ، طاـشنرپ  لاـعف و  یلیخ 
رـصانع نیا  زا  یـضعب  درک . ادیپ  دش  یم  تردـن  هب  یلیخ  دوب ، هدروخن  شزغم  هب  مسیـسکرام  تارکفت  ناهوس  هک  یناملـسم  يوجـشناد 

ياه ضارتعا  هک  دـینک - ضارتعا ي  ناشراکفا  هب  زورما  امـش  و  هدرم - هدـنز و   - دنتـسه ناناملـسم  وزج  هک  يرادـناشن  مان و  رکفنـشور 
رکفت دوب . اه  نآ  یهاگـشناد  ییوجـشناد و  نارود  تیـصاخ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  اـه ، نیا  يرکف  لاکـشا  هطقن ي  تسه - مه  ییاـجب 

؛ درک یم  هدفاتسا  مسیـسکرام  فراعم  زا  نآ ، در  يارب  دنکب ؛ در  ار  مسیـسکرام  دهاوخ  یم  هک  دید  یم  دیز  دش ، یم  دراو  یتسیـسکرام 
لماک ياه  یهاگآ  عالطا و  نودـب  بـالقنا ، زا  لـبق  ههد  ود  رد  هک  یناـسک  تاـنایب  تارکفت و  رد  نیا ، هنم !» رفی  ثیح  نم  یتؤی   » ینعی

همه ي رد  دوب و  هدرک  ذوفن  اه  نآ  رد  یتسیسکرام  تارکفت  الـصا  دش . یم  هدید  دایز  دندش ، یم  دراو  مسیـسکرام  نادیم  رد  یمالـسا ،
؛ درادن دوجو  شا  یبتکم  لکش  هب  لقاال  ای  تسین و  زورما  اما  دوب ؛ سوسحم  يزیچ  نینچ  نامز ، نآ  رد  دوب . هدش  بارـشا  ناشنهذ  زغم و 
اب اهنت  هک  ایند  دراد . دوجو  يدـیدج  تافارحنا  زورما  لاـح ، نیع  رد  دـنا . هدـشن  لـئاز  زونه  دنتـسه و  مه  زاـب  شیاـه  هدـنام  هت  هچ  رگا 
مه مسیـسکرام  زا  دـعب  هدوب ، مالـسادض  یفارحنا و  طلغ و  تارکفت  مه  مسیـسکرام  زا  لـبق  تسا ؛ هدـشن  فرحنم  مسیـسکرام ، فارحنا 
یم شخپ  ایند  رد  ییاپورا  نایامن  فوسلیف  ای  ناـفوسلیف  زا  یـضعب  هلیـسو ي  هب  زورما  هک  یتارکفت  نیمه  تسه . مه  نـالا  دراد و  دوجو 

یـسارکمد لایـسوس  عون  هب  یـسارکمد  بطحلا  ۀـلامح  - دوشن کیدزن  ییاج  هب  ام  یلک  فرح  ات  مروایب ، مسا  مهاوخ  یمن  هتبلا  هک  - دوش
ینعی تسایند ؛ همه ي  رب  اپورا  اکیرمآدیدج و  عون  يرامعتسا  طلست  نک  فاص  هداج  هک  تسه  یتارکفت  ایند  رد  نالا  تسا . یبرغ  ياه 
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کی باجح ، داجیا  تهج  ردرگا  تسا . ساسح  شیور  انید  دینیب  یم  امـش  هک  يزیچ  نیمه  یبرغ و  کبـس  هب  کیتارکمد  عماوج  داجیا 
یـسک سابل  هب  باجح ، فشک  تهج  رد  رگا  یلو  دراد ؛ یم  رب  اغوغ  ار  ایند  همه ي  دوشب ، ضرعت  عماوج  نیا  دارفا  سابل  هب  تبـسن  هرذ 
يایند هک  يدـیدج  ماظن  ندـمت و  ياه  هناشن  زا  یکی  زورما  تسا . یتیعقاو  نیا  دوش ! یمن  اـغوغ  اـیند  رد  نآ  مدـص  کـی  دوشب ، ضرعت 

هب رفاو  هجوت  ییارگ و  كردم  لکشم  نیمه  موس ، لکشم  تسا . نیمه  دنکب ، مکاح  ملاع  همه ي  رب  ادص  ورـس  یب  دهاوخ  یم  رابکتـسا 
تسه یضراع  لکش  هب  یهاگ  هچ  رگا  تسین  يزیچ  نینچ  یتنس  لکش  هب  اه ، هزوح  رد  تسا . یناوج  مالحا  ثاغـضا و  يدام و  یگدنز 

لوپ هدنیآ و  راک  هدنیآ و  ناکد  هدنیآ و  رکف  هب  هک  هدش  هدنار  هدناشک و  تمس  نیا  هب  تسا ، ملع  لیـصحت  شراک  هک  وجـشناد  اوج  اما 
هک تسا  یگرزب  لکـشم  مه  نیا  دشاب . دهد ، یم  مدآ  هب  يرتشیب  ياه  ییاناوت  هتـشر  مادک  تسا و  رتدـمآرد  رپ  هتـشر ، مادـک  هک  نیا  و 
رد يراک  یـسایس  ندـش و  یـسایس  تاـنایرج  تسد  تلآ  لکـشم  رگید ، لکـشم  دروخ . یم  همطل  ملع  هب  نوچ  دوب ؛ شرکف  هب  یتسیاـب 

هورگ کی  نایرج و  کی  تسد  تلآ  اما  درادن ؛ یـصاخ  یـسایس  هزیگنا ي  هدیا و  چـیه  شدوخ  وجـشناد  تاقوا ، یهاگ  تسا . هاگـشناد 
رایـسب لکـشم  کی  مه  نیا  دننز . یم  دنهاوخ ، یم  هک  یـسک  ره  رـس  هب  دننک و  یم  قامچ  وا ، زا  اه  نآ  هک  دریگ  یم  رارق  راک  یـسایس 

وزج ینعی  تسا ؛ رکفنشور  یعیبطروط  هب  وجـشناد ، تساهدرکلمع . تانایرج و  رد  ماهبا  لکـشم  رگید ، لکـشم  تسا . ساسح  گرزب و 
دهاوخ یم  تسا و  هدـیقع  بحاص  رکف و  بحاص  رظن و  بحاص  روشک ، يراـج  عاـضوا  هب  تبـسن  تسا و  يرهق  رکفنـشور  ياـه  هورگ 

اب وا ، رظن  راهظا  نتسناد و  مینکب . لمع  میهاوخیم  میا و  هداد  صیخشت  روطنیا  ام  دیوگب  هک  تسین  عناق  نیا  هب  وجـشناد ، دنکب . رظن  راهظا 
، تسنادن رگا  دنادب . تسا ، هدرک  دـبعت  نآ  هب  هک  ار  يراک  نیا  هجو  دـهاوخ  یم  شلد  اما  دـنک ، یم  مه  دـبعت  درادـن . تافانم  مه  دـبعت 
. دوش یم  فیعـض  هتفر  هتفر  شدبعت  دنک و  یم  فیعـضت  مه  دبعت  سفن  رد  یتح  ار  وا  ماهبا ، نیا  دوش . یم  ماهبا  ههبـش و  راچد  اجیردـت 

هچنانچ دنرادن ، عالطا  اهراک  نوطب  زا  دناربخ و  یب  مه  تانایرج  زا  ابلاغ  نوچ  نایوجشناد ، تسا . نیا  وجشناد ، تالکشم  زا  یکی  سپ ،
رگا دـشابن ؛ مه  یجراـخ  رثؤم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دـنک . یم  راـک  هب  عورـش  ناـشنهذ  دوش ، شخپ  هماـنزور  رد  اـیویدار  رد  يربخ 

كرد مدع  یتیوه و  یب  لکشم  تسا ، لکشم  نیرت  مهم  دیاش  اه ، یضعب  رظن  هب  هک  یلکشم  نآ  هرخالاب ، و  تسالیواو ! رگید  هک  دشاب ،
یمن وا  تسا . هراک  هچ  هک  دـناد  یمن  اتقیقح  وجـشناد ، . تسا هدـنیآ  یخرات و  لابق  رد  شدوخ و  لابق  رد  هعماج ، لابق  رد  یعقاو  تلاسر 

هب دنک . یم  یگدـنز  دود و  یم  مان  نان و  لابند  هب  هک  یبساک  لثم  تشاد ؛ دـهاوخ  یـشقن  هچ  هدـنیآ  رد  تسا و  هراک  هچ  نالا  هک  دـناد 
ار تالکشم  نیا  زا  یشخب  تسوجـشناد . تالکـشم  اه  نیا  تسین . نشور  تسرد  وا  دوخ  يارب  وجـشناد ، یقیقح  تلاسر  رگید ، ترابع 
داتـسا و نوگانوگ  تاطابترا  دراد : دوجو  زین  یناوارف  ياه  يراک  هزیر  رگید و  تالکـشم  لئاسم و  تساه و  نیا  زا  شیب  انیقی  اما  میتفگ 

دوخ نیب  ضراعت  یتح  نیداب ، يوجشناد  نید و  یب  يوجشناد  نیب  ضراعت  ییوجشناد ، نوگانوگ  ياه  هورگ  وجشناد ، ریدم و  وجـشناد ،
یم اـم  دـیامن  هبلاـطم  حرطم و  ار  رکف  نیا  دـنک و  رکف  دـیاب  وجـشناد  ( 1 .) دراد دوجو  هک  يرگید  تالکـشم  ماـسقا  عاوـنا و  اهرادـنید و 

يزاین مینک و  یـشیامن  راک  میهاوخ  یمن  . دنک هبلاطم  ار  نآ  حرطم و  ار  رکف  نیا  دیاب  دنک و  رکف  دیاب  هک  دنک  ساسحا  ام  ناوج  میهاوخ 
عیـسو هدرتسگ و  رایـسب  روشک  حطـس  رد  هک  ییوجـشناد  هعومجم ي  صوصخ  هب   - ام ناوج  هک  نیا  هب  اما  میرادـن ؛ یـشیامن  راک  هب  مه 

دوخ رد  هنیمز  نیا  رد  يدـهعت  دـیاب  دراد و  تیلوئـسم  شقن و  روشک  هدـنیآ ي  رد  هک  دـنک  تیوـقت  شدوـخ  رد  ار  ساـسحا  نیا  تسا -
ار اهوجشناد  دیاب  ام  هک  نیا  مینک  تیوقت  نایوجـشناد  رد  ار  یهاوخ  تلادع  هیحور  دیاب  ( 2 .) میراد زاین  دنک ، شالت  نآ  يارب  ساسحا و 

لیامت شدوخ  دراد ، یکرحت  دراد ، یتاساسحا  وجشناد  ناوج  درادن . دیاب »  » الصا مرادن ؛ لوبق  نم  مه  ار  « دیاب  » نیا میناشکب ، تسایـس  هب 
. تسا یهاوخ  تلادع  هجوتم  لوا  هجرد ي  رد  شتاساسحا  وجـشناد  ناوج  اهتنم  میـشاب ؛ هتـشاد  دیاب »  » ام درادـن  یموزل  دراد ؛ انعم  نیا  هب 

هتبلا دـینک . میکحت  تیوـقت و  وا  رد  ار  تهج  نیا  تسا ؛ یهاوـخ  تلادـع  دـنک ، یم  هجوـتم  دوـخ  هب  ار  وجـشناد  زیچ  همه  زا  شیب  هچنآ 
. درادن مه  یلاکشا  چیه  تسا و  ناوج  کی  ضارتعا  وا ، ضارتعا  اما  دشاب ؛ هتـشاد  مه  ضارتعا  روشک  نالوئـسم  زا  یلیخ  هب  تسا  نکمم 

یم دیا - هدرک  هدهاشم  نویزیولت  زا  ای  دیا ، هدـید  کیدزن  زا  دـیا و  هدوب  ای  اهامـش   - منک یم  تکرـش  ییوجـشناد  عماجم  رد  یتقو  هدـنب 

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  هللا  تیآ  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 365زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


یهجوت لباق  دصرد  يرفن ، رازه  دنچ  هعومجم ي  نیمه  رد  مناد  یم  نم  دننک . یم  یتاساسحا  زاربا  هچ  وجـشناد  رازه  نیدـنچ  هک  دـینیب 
لاقثم کی  ار  اه  نآ  مهـس  منک ، میـسقت  هعومجم  نیا  نیب  ار  مدوخ  تبحم  دشاب  انب  رگا  یلو  دـنراد ؛ ضارتعا  نم  صخـش  هب  هک  دنتـسه 

هب مریگ  دنروشک . نیا  ياهوجشناد  مه  اه  نیا  دنتسه ، نم  ياه  هچب  نادنزرف و  مه  اه  نیا  دنا ، ناوج  مه  اه  نیا  تشاذگ . مهاوخن  رتمک 
تـسرد دـیاب  شراک  هیاپ ي  انبم و  اما  درادـن ، يداریا  نتـشاد  ضارتعا  دراد ؟ لاکـشا  هچ  دـنراد ؛ ضارتعا  قحان - اـی  قح  هب   - يا هلئـسم 

روشک ياه  هاگـشناد  رد  هیقف  یلو  ناگدنیامن  يزکرم  ياروش  ياضعا  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -1 تشون :  یپ  ( 3 ..) دشاب
.1382/8/15 ییوجشناد ، ناگبخن  اه و  لکشت  ياضعا  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -2 . 1369/8/7 یگدنیامن ، رتافد  نالوئسم  و 

س . / 1383/10/17 اه ، هاگشناد  ياسؤر  مولع و  ریزو  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -3

(3) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  وجشناد 

ره يوسزا  نآ -  خساپ  هک  دینکب  یلاؤس  دیاب  دیهاوخ ، یم  خساپ  دینک و  یم  لاؤس  اشم  یتقو  ( 3) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  وجشناد 
،»؟ دیآ یم  شیپ  یتالکشم  هچ  يراکیب  لق  زا  هک  دیناد  یم  ایآ   » دییوگب امش  هک  نیا  الا  و  دشاب ؛ یمک  یبایزرا  صیخشت و  لباق  یـسک -

دهاوخن دیاع  يزیچ  شسرپ ، حرط  روطنیا  مینک . یم  میراد  دینیب  یم  هک  ییاهراک  نیمه  دینک »؟ یم  راک  هچ  ، » هلب هک  تسا  نیا  شباوج 
دنهاوخ رامآ  امش  هب  هحفص  دنچ  اه  نآ  دیدرک »؟ راک  هچ  هتشذگ  لاس  جنپ  هناریو  نیا  عفر  يارب  امـش   » دیـسرپب هیئاضق  هوق ي  زا  ای  درک .
تـساوخ دیـشاب ، هتـشاد  مامتها  نآ  هب  دـیاب  امـش  هک  يزیچ  . تسا یـساسح  رایـسب  هلوقم ي  ییوگخـساپ  میا . هدرک  ار  اهراک  نیا  هک  داد 

مه روطنیا  اه ، تساوخ  نیا  رانک  رد  دـشاب . هتـشاد  دوجو  دـیاب  اـه  تساوخ  نیا  تسا . مهم  رایـسب  داـسف ، عفر  تلادـع و  تساوخ  تسا .
هک ییاه  هنیمز  نیمه  رد  اعقاو  هن ، دهد ؛ رارق  دیدرت  دروم  دربب و  لاؤس  ریز  ناسنا  دنا ، هدرک  نالوئـسم  هک  ار  ییاهراک  همه ي  هک  دشابن 

دیناد یم  تسا . یلکـشم  رایـسب  راک  زورما  عطقم  رد  روشک  هرادا ي  اهتنم  هتفرگ ؛ تروص  يدایز  بوخ و  ياهراک  دـیدرک ، حرطم  اـمش 
لماک روط  هب  ار  دوخ  يدـمآراک  ماظن  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  اه  نآ  رکف  هک  یتردـق  زکارم  اب  میراد  رارق  میظع  شلاچ  کی  رد  ام  زورما 

مک یمالـسا  يروهمج  ماظن  لباقم  رد  دـننیب  یم  اه  نآ  مه  نالا  نیمه  هک  نیا  امک  دـش ؛ دـهاوخ  گنت  اه  نآ  يارب  هصرع  دـنک ، تاـبثا 
رد اه  تفرـشیپ  منکب ؛ هضرع  امـش  هب  هتبلا  دیآ . لیان  دندرک ، هراشا  ناتـسود  هک  ییاه  تفرـشیپ  هب  هتـسناوت  ام  ماظن  هک  دـنا  هدرک  يراک 

يروهمج نآ ، ياـهنم  تسا . اـم  زیچ  همه  تسا و  یـساسا  ناـمتفگ  کـی  تلادـع ، ناـمتفگ  تساـه . نیا  زا  شیب  فـلتخم ، ياـه  شخب 
ره هک  يا  هنوـگ  هب  دـینک ؛ ریگ  همه  دـیاب  ار  ناـمتفگ  نیا  میـشاب . هتـشاد  ار  نآ  دـیاب  تشاد ؛ دـهاوخن  نتفگ  يارب  یفرح  چـیه  یمالـسا 

تلادـع يارب  ینعی  دوش ؛ نامتفگ  نیا  میلـست  هک  دـنیبب  ریزگان  ار  شدوخ  دـییب ، راکرـس  یحاـنج  ره  یبزح و  ره  یـصخش ، ره  یناـیرج ،
اب دروخرب  رد  اما  تسا . مهم  نیا  دینک ؛ ظفح  دیراد و  هگن  دیاب  امـش  ار  نیا  دریگب ؛ تسد  رب  ار  تلادع  مچرپ  دوش  روبجم  دـنک و  شالت 

؛ هدش مه  ییاه  یهاتوک  انایحا  هتفرگ ، ماجنا  يدایز  ياهراک  هرخالاب  ضرتعم . راو و  هناگیب  هن  دـینک ؛ دروخرب  یگناخ  دـیاب  هدـش ، هچنآ 
هب هعومجم  لک  هب  هک  دنک  ساسحا  ناسنا  يدنچ  زا  دعب  هک  دـشاب  نیا  نایب  هوحن ي  يرهق  هجیتن ي  دـیابن  درک . لح  ار  لکـشم  دـیاب  اما 

شیپ ار  ماظن  تسا ك  نیا  ناتـشالت  همه ي  الـصا  دـینک ؛ یم  شالتدـیراد  هعومجم  لـک  تیقفوم  يارب  امـش  هن ، تسا ؛ ضرتعم  تدـش 
فرطرب ألخ  ات  دینک  کمک  دیناوت ، یم  هچره  دراد ، دوجو  ألخ  هک  ییاه  شخب  رد  دـینک . لیمکت  ار  تایئزج  دـیناوت ، یم  هچره  دـیربب .

يور دینک و  قیمعت  اه  نهذ  رد  یناگمه و  تیوقت و  تسا ، تلادـع  هب  طوبرم  ار  هچنآ  تلادـع و  یلـصا  راعـش  دـیناوت ، یم  هچره  دوش .
ماظن ایآ  هک  دننزب  نماد  ار  دیدرت  نیا  امـش  نافلاخم  هک  دینکن  يراک  اما  تسا - مزال  اه  نیا   - دـینک راک  نآ  يرکف  هفـسلف ي  هناوتـشپ و 

، يدمآراک ظاحل  زا  فلتخم  ياه  هاگتـسد  یعدم  هتـسناوت ! هک  هتبلا  دناوت ؛ یم  هک  هتبلا  هتـسناوت ؟ یمالـسا  ماظن  ایآ  دناوت ؟ یم  یمالـسا 
همه ي زا  یمالـسا  ماظن  هک  تسا  نیا  مداقتعا  هدنب  اما  منک ؛ یم  هبلاطم  لارـس و  نیا  زا  يدمآراک ، هب  تبـسن  امئاد  نم  . متـسه هدـنب  دوخ 

ماظن دیدرت  نودب  تسا . هدرک  لمع  رت  يوق  هتشاد ، دوجو  ام  روشک  رد  رامعتسا  هب  کیدزن  نارود  رامعتـسا و  نارود  رد  هک  ییاه  تلود 
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مه مدرم  هناوتشپ ي  دنا ؛ هتـشاد  دوجو  ماظن  رد  دمآراک  نمؤم و  رـصانع  تسا . هدرک  لمع  يوق  اه  شخب  همه ي  رد  یمالـسا  يروهمج 
شخب همه ي  رد  مینکب . میتسناوت  یمن  ار  شرکف  هک  میا  هدـش  نادـیم  دراو  تردـق  اب  ام  ییاـه  شخب  رد  تسا . هدرک  کـمک  اـه  نآ  هب 

، رتشیب راک  ياضتقا  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  زا  هرود ي  نیا  ياـضتقا  هتبلا  تسین . راـمآ  ناـیب  حیـضوت و  ياـج  نـالا  تسا . روطنیا  ياـه 
اما دراد ، دوجو  يراـک  مک  هتبلا  میراد . لوـبق  ار  نیا  تسا ؛ ندروآ  نادـیم  هب  نیا  زا  شیب  ار  تاـناکما  همه ي  رت و  هناـنمؤم  رت ، یبـالقنا 

هناشن ي کی  دراد . ییآراک  یمالـسا  ماظن  درادـن ؛ دوجو  يدـمآراکان  دـش . لئاق  کیکفت  دـیاب  اـه  نیا  نیب  درادـن ؛ دوجو  يدـمآراکان 
هعماج ياضف  رد  يوق  ار  شدوخ  هزیگنا ي  فرح و  دناوت  یم  ماظن  هب  دقتعم  نمؤم و  يوجـشناد  ناوج  تسا . امـش  دوجو  ماظن ، ییآراک 
ماظن نیا  يدـمآراک  شدوخ  نیا  تسا ؛ یمهم  یلیخ  هتکن ي  نیا  دوش ؛ یم  رـشتنم  هعماج  ياضف  ماـمت  رد  ادرف  امـش  فرح  دـنک . حرطم 

هعومجم ي ماظن ، يدمآراک  هتبلا  تسا . يدمآراک  ماظن  ماظن ، تسا ؛ هاگتسد  نآ  اب  هاگتسد  نیا  يدمآراک  زا  ریغ  ماظن  يدمآراک  تسا .
كرابمان ياـه  هزیگنا  نایوجـشناد و  ( 1 .) تسا تبثم  دـنیآرب  نیا  اـما  دـنراد ؛ ماـظن  ياـه  هاگتـسد  هک  تـسا  يا  یفنم  تـبثم و  درکلمع 

لاح و عضو  رد  امش ، داقتعا  نامیا و  امـش ، راک  امـش ، تساوخ  تسا . هوقلاب  لعفلاب و  يورین  کی  وجـشناد ، ناوج  هعومجم ي  نانمـشد 
نیا حیرـص  نانمـشد  هچ  دراد  دوجو  اه  نآ  رد  یکرابمان  ياه  هزیگنا  هک  دنتـسه  يدایز  ناـسک  اـنیقی  تسا . رثا  ياراد  روشک ، هدـنیآ ي 

یهاکرپ لثم  دتفیب ؛ لاعفنا  یلمع و  یب  هب  ای  وجشناد  دنا  لیام  دنا و  نمشد  اما  دنرادن ، تحارص  یلیخ  ینمـشد  رد  هک  یناسک  هچ  تلم ،
يا هزیگنا  وجشناد  رد  رگا  هک  تسا  نیا  دننکب ، تسا  نکمم  هک  يرگید  راک  دنربب . دنرب ، یم  ار  وا  ییاجره  یگدنز ؛ تانایرج  ریسم  رد 

، ناریا رب  طقف  هن  شا  هیاس  زورما  هک  یمالـسا  تمواقم  یلـصا  يورین  اب  هزرابم ي  يارب  نآ  زا  دراد ، دوجو  مادـقا  شالت و  شـالت و  يارب 
هک یتهج  سکع  رد  تسرد  وجـشناد ، هاگآ  هدـیمهف و  ناوج و  يورین  زا  ینعی  دـننک ؛ هدافتـسا  تسا  هدرتسگ  مالـسا  يایند  لک  رب  هکلب 
هار هب  هتـساوخ  دوخ  تهج  رد  ار  وجـشناد  دنتـسناوتن  نانمـشد  رگا  دـننک . هدافتـسا  دـنک ، یم  اضتقا  یـسایس  تیعقوم  مهف  نید و  لـقع و 

هزیگنا ود  ره  لباقم  رد  امـش  دنزادنیب . یلمع  یب  لاعفنا و  هب  ار  وجـشناد  دنناوتب  دیاش  ات  دـننک  یم  یغیلبت  شالت و  راک و  انیقی  دـنزادنیب ،
يدـنک و شالت  هک  تسامـش  هفیظو  زورما  دـینک  لقتـسم  تهج  همه  زا  ار  ناتروشک  دـینک  شالت  ( 2 .) دینک یگداتـسیا  تمواقم و  دیاب 

لقتسم تهج  همه  زا  ار  ناتروشک  یمالسا . ناریا  هب  ندیشخب  لالقتسا  مالـسا و  هب  ندیـشخب  تزع  زا  تسا  ترابع  مه  شالت  نیا  فده 
نیا هب  مه  یـسک  چیه  تسین ؛ لوقعم  هک  نیا  میدنبب . ار  اهزرم  را  جراخ  زا  هدافتـسا  رد  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  ندوب  لقتـسم  هتبلا  دینک .

ود نایم  اه  ییاراد  هشیدنا و  رکف و  لدابت  نیب  تسا  قرف  اما  دنا ؛ هدرک  هدافتـسا  همه  زا  رـشب  دارفا  خیرات ، لوط  رد  دنک . یمن  توعد  راک 
نآ نیا ، ریقحت . اب  هارمه  وا  هب  ياطعا  ساـمتلا و  هار  زا  رگید  دوجوم  زا  دوجوم  کـی  یگزویرد  و  ردـقمه ، نزومه و  ناـسمه و  دوجوم 

میظع تیلوئـسم  نیا ، دـیناسرب . تسا ، مزال  هک  يا  هیاپ  نآ  هب  ار  روشک  یتسیاب  تسا . هدوب  بالقنا  زا  لبق  ات  شیب  مک و  هک  تسا  يزیچ 
هب هدرک  لیـصحت  رـشق  ندرک  داقتعا  یب  هجیتن ي  روشک ، ياه  یگدـنام  بقع  ( 3 . ) تسا روشک  نیا  هدرکلیـصحت  رکفنـشور  ناوج  لسن 

یگداتفا بقع  هک  مینک  يراک  یملع ، شـالت  تفرعم و  شناد و  رازبا  هب  دـیاب  هک  تسا  ینارود  نآ  زورما  تسا  يدوخ  شنادو  گـنهرف 
دنتشاذگن ددرگ ؛ افوکش  اهدادعتسا  دنتـشاذگن  هک  ینارود  نآ  دوش ؛ ناربج  روشک ، نیا  رد  دادبتـسا  هطلـس  ینالوط  نارود  یلیمحت  ياه 

رد دوب - برغ  تعنص  ملع و  تفرـشیپ  هجیتن  هک  یتعنـص -  ياهالاک  دورو  عبت  هب  دهد ؛ ناشن  ار  دوخ  تلم ، نیا  یقیقح  یلـصا و  تیوه 
یب دـندنز ، تسد  هک  يراک  نیلوا  هب  دـندرک و  روشک  نیا  دراو  ار  یگنهرف  يرکف و  ياـهالاک  ددرک ؛ هتـسباو  برغ  هب  ار  نآ  زیچ ، همه 

هب يدوخ ، شناد  هب  يدوخ ، بادآ  موسر و  هب  يدوخ ، گنهرف  هب  دوب ؛ شدوخ  يدوجوم  هب  روشک  نیا  هدرکلیـصحت  رـشق  ندرک  داقتعا 
زا دیـشخب . ار  شدوخ  رثا  يدامتم ، ياه  لاس  لوط  رد  يداقتعا ، یب  نیا  تشاد . دوجو  یناریا  لسن  رد  هک  یناـشخرد  افوکـش و  دادعتـسا 

ياهرـشق ناـج  قاـمعا  اـت  تراـقح  ساـسحا  نیا  هک  دـش  بجوـم  دـیدرگ و  روـشک  نیا  دراو  یناریا - ریقحت  رکف   - رکف نـیا  هـک  يزور 
قفوم اه  نآ  هرخالاب  یلو  دیـشک ؛ لوط  ياه  لاس  هتبلا  دـیچ ، ار  تلاـح  نیا  لوصحم  برغ  هک  یتقو  اـت  دـنک ، ذوفن  روشک  نیا  هدـیزگرب 
عبانم همه  نیا  اب  یناسنا ، عبانم  همه  نیا  اب  دینک . یم  هدهاشم  نامروشک  رد  امش  هک  تسا  ییاه  یگداتفا  بقع  نیمه  نآ ، هجیتن  دندش و 
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ام هک  یملع  هنیجنگ  میظع  ثاریمو  یگنهرف  یملع و  ناشخرد  هقباـس  نآ  اـب  میراد ، اـم  هک  يزاـتمم  ییناـیفارغج  تیعقوم  نیا  اـب  يداـم ،
وجشناد ( 4 .) تسا رت  بقع  یسب  دشاب ، یملع  نوگانوگ  ياه  تفرشیپ  تعنص و  ملع و  نادیم  رد  دیاب  هک  هچنآ  زا  زورما  ام  عضو  میراد ،

زا ریغ  یـسایس ، مهف  دننک . ادیپ  یـسایس  مهف  ینعی  دـنوشب ؛ یـسایس  یتسیاب  اهوجـشناد  دروخن  بیرف  ات  دـشاب ، هتـشاد  یـسایس  مهف  دـیاب 
، مدآ هک  دوش  یم  بجوم  یـسایس  مهف  اقافتا  تسا . ندش  یـسایس  ياه  نایرج  شوختـسد  زا  ریغ  تسا ، يزاب  تسایـس  يراک و  یـسایس 

تسا هدمآ  هک  یسک  نآ  هب  دنک  یم  هاگن  وجشناد  یتقو  هک  مهاوخ  یم  نم  مهاوخ . یم  ار  نیا  نم  دوشن . یسایس  ياه  نایرج  شوختسد 
وا ياـه  فرح  زا  تسا ؛ هراـک  هـچ  تـسیک و  وا  هـک  دـمهفب  دور ، یم  هقدـص  ناـبرق  دـهد و  یم  راعـش  دـنز و  یم  فرح  شیارب  دراد  و 

، دیشابن یسایس  رگا  متـسه . نیا  لابند  مهاوخ ؛ یم  ار  نیا  نم  دروایب . تسد  هب  ار  وا  فده  اشمم و  وا  راک  زا  دنک و  كرد  ار  وا  تقیقح 
دروخن بیرف  وجشناد  ات  دشاب ، یسایس  دیاب  هاگشناد ، هک  منک  یم  هیکت  مفرح  نیا  يور  هشیمه  مه  زاب  نم  دیشاب . یسایس  دیاب  دیناوتیمن ؛
تردق لابند  طقف  دشابن ! رگید  سک  چیه  یمالسا و  يروهمج  یمالسا و  ماظن  نت  هب  رس  دنهاوخ  یم  هک  دوشن  یناسک  يارب  يا  هلیسو  و 
یسایس لیلحت  هک  ییوجشناد  ( 5 !) دننزب شتآ  ار  هیرـصیق  دنرـضاح  لامتـسد ، کی  يارب  فورعم  لوق  هب  دوشب ! دهاوخ  یم  روط  ره  دنا ،

، تسین شدوخ  نامز  يوجشناد  وجشناد  نیا  درذگ ، یم  هچ  ایند  رد  دمهفن  الصا  هک  ییوجشناد  تسین ! شدوخ  نامز  درم  دشاب ، هتشادن 
نیا مالسا ، خیرات  يایاضق  رد  هدنب  دشاب . هتشاد  یسایس  لیلحت  یسایس و  كرد  یسایس ، ساسحا  دیاب  وجـشناد  تسین . شدوخ  نامز  درم 

یـسایس لـیلحت  مدرم  دوب ، مدرم  رد  یـسایس  لـیلحت  ندوبن  داد ، تسکـش  ار  یبـتجم  نسح  ماـما  هک  يزیچ  نآ  ما ؛ هتفگ  اررکم  ار  بلطم 
نآ ار  خـیرات  مدآ  نیرتدـنمتردق  داد و  رارق  راشف  ریز  روج  نآ  ار  نینمؤملاریما  دروآ و  دوجو  هب  ار  جراوخ  هنتف ي  هک  زیچ  نآ  دنتـشادن .

. دنتـشادن یـسایس  لیلحت  دندوبن ، نید  یب  همه  هک  مدرم  الاو  دوب ؛ مدرم  رد  یـسایس  لیلحت  ندوبن  فدش  مولظم  یلع  درک و  مولظم  هنوگ 
یسایس ( 6 (!؟ دـشاب روج  نیا  دـیاب  ارچ  دـندرک ! یم  لوبق  همه  دـش ، یم  شخپ  اج  همه  هعیاش  نیا  اروف  تخادـنا ، یم  يا  هعیاـش  نمـشد 

. دشاب هتشاد  شنیب  دیشاب ، هاگآ  درذگ ، یم  شدوخ  روشک  ردو  ناهج  رد  هک  هچنآ  زا  وجـشناد  ینعی  ندوب  یـسایس  ینعی  وجـشناد  ندوب 
ار وا  درخب ! ینازرا  رایسب  تمیق  هب  اروا  نمـشد  اما  دشاب ، نیدتم  مه  یلیخ  دسرب ، مه  ملع  يالعا  دح  هب  يدرف  تسا  نکمم  دشن  نیا  رگا 

یتحار هب  دنتشادن ، یـسایس  مهف  نوچ  اما  بوخو . نیدتم  صـصختم ، میتشاد  يدیتاسا  توغاط ، میژر  نارود  رد  دریگب . شدوخ  لاب  ریز 
یم میژر  نآ  هک  دندناشک  یم  یتمس  هب  مه  ار  اهوجشناد  دننادب . ناشدوخ  هکنآ  نودب  دنتفرگ ، یم  رارق  میژر  نآ  ياه  فده  رایتخا  رد 
ياه هرهم  زا  یکی  وزج  هک  دش  بجوم  یسایس ، روعش  یهاگآ و  مهف و  نتـشادن  یلو  دندوب ؛ نیدتم  ملاع و  هک  میتشاد  یناسک  تساوخ .
هچنآ دنادب ؛ ار  یسایس  ثحابم  دشاب ، هتشاد  یـسایس  كرد  مهف و  یهاگآ و  یتسیاب  وجـشناد  سپ ، دنوشب . نید  دض  دساف و  میژر  نامه 

. تسا رادروخرب  شدوخ  مدرم  هب  هتـسباو ي  دـصرددص  یمدرم  تلود  کی  زا  یمالـسا ، يروهمج  زورما  دـنادب . درذـگ ، یم  ناـهج  رد 
رد ارچ  تسا ؟ مادک  شتامادقا  تسیچ ، شیاه  فده  تسا ؟ راک  ياجک  ایند ، یسایس  لئاسم  رد  دنک ؟ یم  يراک  هچ  تلود  نیا  بوخ ،

ربهر تانایب  -1 تشوـن :  یپ  ( 7 .) دـینادب ار  اه  نیا  دـیاب  دـنک ؟ یمن  تکرح  رگید ، تهج  نـالف  رد  ارچ  دـنک ؟ یم  تکرح  تهج  نـالف 
هعماج ي ياـضعا  رادـید  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  تاـنایب  -2 . 1383/8/10 ناضمر ، هراـبم  هاـم  رد  نایوجـشناد  رادـید  رد  بـالقنا  مظعم 
، سردم تیبرت  هاگـشناد  نایوجـشناد  زا  یهورگ  یلیـصحتلا  مسارم  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -3 . 1381/6/16 نایوجشناد ، یمالسا 

تانایب -5 . 1377/6/12 سردم ، تیبرت  هاگشناد  نایوجشناد  زا  یهورگ  یلیصحتلا  مسارم  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -4 . 1377/6/12
نازومآ شناد  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -6 . 1378/6/27 زیربت هاگشناد  نیلوئسمو  نایوجشناد  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر 

نایگنهرف نایهاگـشناد و  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -7 . 1372/8/12 رابکتسا ، اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  نایوجـشناد  و 
س . / 1373/3/18 دمحا ، ریوبو  هیولیکهک  ناتسا 

(4) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  وجشناد 
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ره دـنک ؛ یمن  مه  قرف  دـشو ؛ یم  نیگنـس  یلیخ  تهج  کی  زا  وج  هعماج ، کـی  رد  یهاـگ  ( 4) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  وجـشناد 
؛ تسا روط  نیمه  یـسایس  فارحنا  دـشاب ؛ یفارحنا  هنوـگ  ره  دـنک . یم  هدوـلآ  مومـسم و  ار  هعماـج  کـی  يرکف  سفنت  ياـضف  یفارحنا 

هعماج ياضعا  همه ي  تلفغ  هعماج ، کی  رد  دـییام  فب  ضرف  تسا . روط  نیمه  مه  نایدام  هب  شیارگ  ای  یناوهـش ، یقالخا -  فارحنا 
کی ای  دایرف ، کی  تکرح ، کی  ناـهگان  تسا ، روشک  نآ  مدرم  هیلب ي  نیرت  مهم  تلفغ ، هک  ییاـضف  نینچ  کـی  رد  تسا ... تفرگ  ار 
یکی دراد ، ار  مهم  تبثم و  تیـصوصخ  نیا  هک  ییوجـشناد  طیحم  نآ  لاح  دنک ... یم  ضوع  ار  اضف  یلک  هب  ییوجـشناد ، يریگ  تهج 
طیحم ییوجـشناد ، طیحم  نوچ  هک  تسا  نیا  یکی  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  الماک  مه  اـه  نآ  هب  دـیاب  هک  دراد  مه  یفنم  تیـصوصخ  اـتود 

ياـهراک يارب  دـناوتب ، رگا  هک  دـنا  لـیام  هتفرگ ، نیمک  يـالقان  دـنر  هدـع ي  کـی  هشیمه  تسا - یتاـساسحا  ناوج  تسا - تاـساسحا 
فیطل مرن و  ندوب و  ریذـپ  دوز  لاعتـشا و  لباق  ساسح و  دـننکب ... يا  هدافتـسا  كرحت  هب  هدامآ ي  ساسح  هعومجم ي  نیا  زا  فلتخم ،

؛ دنهدب رارق  يرادرب  هرهب  دروم  ار  تصرف  نیا  دـنناوت  یم  حیحـص  تارکفت  مه  تسا . بل  ود  ریـشمش  کی  لثم  ناوج ، لد  حور و  ندوب 
نیا دنوشب . هاگـشناد  دراو  دـنناوت  یم  طلغ  ياه  شور  تارکفت و  مه  دـننک ؛ لیدـبت  نیرب  تشهب  یک  هب  ار  نآ  دـنوشب و  هاگـشناد  دراو 

ناوج و وجـشناد ، تشاد . هجوت  نآ  هب  ییوجـشناد  دروخرب  رد  ترـشاعم و  رد  دـیاب  هک  تسا  يا  هطقن  ینعی  تسا . فعـض  هطقن ي  کی 
رارق يرهاظ  شوخ  فرح  ای  ناجیه ، رپ  فرح  ره  ریثأـت  تحت  تسا  نکمم  تسا . یتاـساسحا  ساـسح و  یعیبط  روط  هب  تسا . رکف  دازآ 

فیدر ار  فعـض  طاقن  مهاوخ  یمن  تسا ؛ نیمه  مه  هدمع  هتبلا  تسا . فعـض  هطقن ي  کی  نیا  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  نیا  هب  دیاب  دریگ .
دصرددص تسا  يا  هلوقم  ییوجـشناد ) شبنج   ) یی . جشناد يرادیب  ( 1 .) تسا هجوت  لباق  هطقن ي  نیا  ییوجـشناد ، طیحم  رد  العف  منکب .

ییوجشناد و يرادیب  درک : باختنا  شیارب  ناوت  یم  هک  يرتاسر  رتهب و  ریبعت  هب  ای  ییوجشناد  شبنج  ای  ییوجـشناد ، تکرح  ییوجـشناد 
ییوجـشناد دـصرددص  مییوگ  یم  ارچ  تسا . ییوجـشناد  مه  دـصرددص  تسا ؛ یمهم  رایـسب  هلوقم ي  ییوجـشناد ، تیلؤـسم  ساـسحا 
تیـصوصخ هب  اما  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  وجـشناد  رـشق  رد  تسا  نکمم  اه  هزیگنا  اـه و  تساوخ  رد  تاـساسحا ، زا  يرایـسب  نوچ  تسا ؟

هدنیآ لغش و  هغدغد ي  هک  دشاب  هتشادن  دوجو  ییوجـشناد  دیاش  لغـش . هغدغد ي  لثم  دشاب ؛ هتـشادن  یمیقتـسم  طابترا  وا  ییوجـشناد 
ار هغدغد  نیا  دشابن ، مه  وجشناد  تسا ؛ یناوج  ره  هب  طوبرم  نیا  درادن ؛ یطبر  وجـشناد  ییوجـشناد  تیثیح  هب  نیا  نکیل  دشاب ؛ هتـشادن 

رتخد هچ  ییوجـشناد  ره  دیآ ! یم  ناشـشوخ  مه  رتشیب  راضح  دروم ، نیا  زا  هتبلا  هک  هداوناخ ، لیکـشت  جاودزا و  هغدـغد ي  الثمای  دراد .
مزال نیا  تسین ؛ وجشناد  یتاذ  مزال  نیا  اما  تسا ؛ یگدنز  یساسا  هلئسم  نوچ  دراد ؛ ار  لیم  هبلاطم و  نیا  دراد ؛ ار  هغدغد  نیا  رـسپ  هچو 
یم ییوجشناد » يرادیب   » ار شمسا  نم  هک  يزیچ  نآ  اما  دراد . ار  ساسحا  نیا  دشابن ، هک  مه  وجشناد  تسوا ؛ ندوب  ناوج  ندوب و  ناسنا 

هب وجشناد  رشق  صوصخم  دنیوگ ، یم  ییوجـشناد » شبنج   » نآ هب  تسا و  لومعم  نایووجـشناد  ریغ  ونایوجـشناد  نیبرد  زورما  مراذگ و 
نیا هب  قلعتم  تسین ؛ مه  ییوجـشناد  طـیحم  زا  لـبق  ناوـج  نیمه  هب  قـلعتم  تسین ؛ ناـناوج  همه ي  هب  قـلعتم  ینعی  تسا ؛ وجـشناد  ثیح 

؛ تسا لاس  شش  لاس ، جنپ  لاس ، راهچ  نیمه  هب  قلعتم  تسا ؛ هاگنشاد  طیحم  هب  قلعتم  نیا  تسین ؛ مه  ییوجـشناد  هرود ي  زا  دعب  ناوج 
، رت تسرد  ریبعت  نامه  هب  اـی   - ییوجـشناد شبنج  دراد . دوجو  هک  تسا  یقیقح  نیا  دـیرد ؛ گـنرد  هاگـشناد  رد  امـش  هک  یتدـم  نیمه 

هاگـشناد طیحم  هب  قلعتم  میتفگ ، هک  روط  نامه  نوچ  تسین ؛ مه  ناریا  صوصخم  زیچ  کی  تسین ؛ يدـیدج  زیچ  ییوجـشناد - يرادـیب 
تـسرد تایـصوصخ ، نیا  رگا  دوـش . یم  بترتـم  نآ  رب  یجیاـتن  تسه و  نآ  رد  ییاـه  هزیگنا  دراد ؛ یتایـصوصخ  يرادـیب ، نیا  تـسا .

اما دوشب ؛ هتفرگ  راک  هب  هعماج  و  هاگشناد )  ) طیحم نآ  روشک و  يارب  ضایف  راشرس و  ینغ و  عبنم  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  دوش  ییاسانش 
زا رتدـب  دـیرادن . عالطا  نآ  دربراک  زا  ای  نآ و  دوجو  زا  امـش  هک  یتورث  لـثم  دوشب ؛ عییـضت  تسا  نکمم  دوشن ، ییاسـسانش  تسرد  رگا 

نیا هاگ ، یفخم  نیا  ریز  هک  درد  عالطا  لغد  کی  دزد و  کی  اما  دـیرادن ؛ عالطا  دـیتسه ، شبحاص  هک  امـش  هک  تسا  یتروص  نآ  نیا ،
ضیارف زا  یکی  تراسخ ! قوف  تراسخ  دوش  یم  رگید  نیا  دنک ؛ یم  هدافتـسا  دـیآ و  یم  وا  اذـل  تسا ؛ نیا  مه  شدربراک  تسه ؛ جـنگ 

هدیدپ نیا  ییاسانش  روشک ، ناریدم  هعومجم ي  اثلاث  و  اه ، هاگـشناد  نایوجـشناد و  ناریدم  هعومجم ي  ایناث  وجـشناد ، دوخ  الوا  هیلوا ي 
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ار شتقیقح  دیمانب ، ار  نآ  یمسا  ره  هب  ییوجشناد ؛ تکرح  ای  ییوجشناد ، شبنج  ای  ییوجشناد ، يرادیب  ینعی  تسا ؛ ییوجـشناد  اتاذ  ي 
هاگـشناد و رد  هک  تسا  یتایـصوصخ  يا ، هدـیدپ  نـینچ  أـشنم  ییوجـشناد  شبنج )  ) يرادـیب أـشنم  لـلع و  ( 2 .) تسیچ هک  میـسانش  یم 

یم انشآ  اه  نآ  اب  هرود  نیا  رد  وجشناد  هک  ییاه  شناد  فراعم و  یناوج ، يورین  ناوتو و  يژرنا  نس و  تسه . نایوجـشناد  هعومجم ي 
اه يراتفرگ  دنبرد  نان و  یگدنز و  راتفرگ  هک  ییوجشناد  تغارف  یعامتجا - فراعم  هچ  یـسایس ، فراعم  هچ  یملع ، فراعم  هچ   ) دوش

، صاخ طیحم  کی  رد  نایوجـشناد  ندوب  عمتجم  درادـن ، یتیلوئـسم  ییاج  رد  دراد و  یبسن  يدازآ  کی  تسین و  یگدـنز  ياـه  يراـب  و 
رد مهم و  رایـسب  هدـیدپ ي  نیا  لماوع  زا  یفنم - هچ  تبثم و  هچ  نداد - ناشن  ار  اه  نآ  باـتزاب  هعماـج و  یمومع  جاوما  زا  نتفرگ  ریثأـت 

(3 ..) دوب دـهاوخ  مه  كاـنرطخ  رایـسب  دوشب ، هدافتـسا  دـب  اـی  دوشن و  هافتـسا  نآ  زا  هک  یتروـص  رد  هک  تسا  كراـبم  رایـسب  لاـح  نیع 
رد تفگ  دوش  یم  ابیرقت  هک  تسه  یتایصوصخ  ییوجشناد ، يرادیب  ای  ییوجشناد  تکرح  رد  ییوجشناد  شبنج )  ) يرادیب تایصوصخ 

نکیل  - یناسنا هعومجم  ره  یتلم و  ره  يروشک و  ره  ياـه  هنیمزریز  اـه و  خـیرات  اـه و  گـنهرف  تواـفت  اـب   - تسا ناـسکی  اـهاج  بلغا 
ییوجـشناد تکرح  ياه  یگژیو  ناونع  هب  مناوت  یم  نامدوخ  روشک  دروم  رد  نم  هک  يزیچ  نآ  تسه  اـج  همه  رد  هرخـالاب  یتاـکرتشم 

نامرآ لوا ، تیـصوصخ  منک . یم  رکذ  هک  تسا  یتایـصوصخ  نیا  مینکب ، ضرع  دـعب  هب  اج  نیا  زا  بـالقنا و  ناوا  اـت  بـالقنازا  لـبقزا 
یلومعم راک  شالت و  طیحم  رد  هک  یتقو  ناسنا  ندش . اه  نامرآ  بوذجم  اه و  نامرآ  هب  قشع  تسا ؛ ییارگ  تحلـصم  لباقم  رد  ییارگ 

و دهد ؛ یم  ناشن  ناسنا  هب  یبایتسد  لباقریغ  تسد و  رود  ار  اه  نامرآ  دریگ ؛ یم  ار  وا  مشچ  يولج  عناوم  یهاگ  دریگ ، یم  رارق  یگدنز 
یـسرتسد و لباق  هدـنز ، سوملم ، سوسحم ، اه  نامرآ  ناوج ، طیحم  رد  دـنوش . یم  شومارف  اـه  ناـمرآ  یهاـگ  تسا . یگرزب  رطخ  نیا 

صولخ افـص و  قدـص و  مود ، تیـصوصخ  دوش . یم  یکرابم  شالت  شالت ، نیا  دوخ  دوش ؛ یم  شالت  اه  نآ  يارب  اذـل  تسا ؛ یباـیتسد 
، دور یم  راک  هب  جیار  یگدنز  ياه  طیحم  رد  الومعم  هک  یی  یناسناریغ  ياه  هویش  هلیح و  بلقت ، کلک ، ییوجـشناد ، تکرح  رد  تسا .

هدـب طیحم  رد  تراجت ، طیحم  رد  تسایـس ، طیحم  رد  یگدـنز ، یلومعم  طیحم  رد  تسین . یعیبط  روط  هب  ای  تسا و  گنرمک  اج  نیا  رد 
؛ دهد یم  تسد  زا  هچ  دـیآ و  یم  شریگ  هچ  فرح  نیا  زا  دـنیب  تسا  بظاوم  دـنز ، یم  هک  یفرح  ره  یـسک  ره  یعامتجا ، ياه  ناتـسب 
ات دشاب  هتفرگ  رارق  شلباقم  هطقن ي  رد  ای  دـشاب  لقاع  ردـق  هچ  زادـنا و  مه  تشپ  ردـق  هچ  گنرز ، ردـق  هچ  هک  تسا  نیا  هب  هتـسب  الاح 

تـسرد يارب  شندوب ، بوخ  يارب  ار  فرح  هن ؛ ییوجـشناد ، تکرح  طـیحم  رد  اـما  درواـیب ؛ تسد  هب  يزیچ  اـی  دـهدب ، تسد  زا  يزیچ 
میوگب مهدب و  میمعت  مهاوخ  یمن  دـننک . یم  بیقعت  لابند و  دـننک و  یم  نایب  تقیقح  يارب  دوخ و  يارب  شنتـشاد  هبذاج  يارب  شندوب ،

تیـصوصخ تسا . بلاغ  گنر  نیا  اما  هن ، تسا ؛ روطنیا  دـنز ، یم  هک  ییاـه  فرح  نیا  زا  یکت  کـت  ره  وجـشناد ، داـحآ  زا  رفن  ره  هک 
، ییوجـشناد تکرح  هعومجم  نیا  رد  تساه . نیا  لاثما  يداژن و  یـسایس و  یبزح و  نوگانوگ  ياـه  یگتـسباو  زاـییاهر  يدازآ و  موس ،
هک یتادیقت  زا  اج  نیا  رد  ابلاغ  تسا . ییارگ  تحلصم  نامه  زا  هبعـش  کیمه  نیا  هک  دنک ؛ هدهاشم  ار  تیـصوصخ  نیا  دناوت  یم  ناسنا 

دیق و نیا  هلـصوح ي  ناوج  تسین ؛ يربخ  دـننک ، یم  مهارف  ناشدوخ  دارفا  يارب  یـسایسریغ  یـسایس و  نوگانوگ  ياه  هعومجم  الومعم 
زا هطباض  دندیـسر ، یم  هک  هاگـشناد  هب  اما  دندرک ؛ یم  ییاهراک  دندوب و  یبازحا  بالقنا ، زا  شیپ  هتـشذگ ي  رد  اذـل  درادـن ؛ ار  اهدـنب 

طابـضنا ار  ناشدوخ  رظن  دروم  ياه  طابـضنا  دنتـسناوت  یمن  اما  دـننکب ، يریگرای  مه  وضع  رفن  راـهچ  دوب  نکمم  تفر ! یمرد  ناشتـسد 
رد هرخالاب  وجـشناد  اریز  دننک ؛ لامعا  یتسرد  هب  ییوجـشناد  طیحم  رد  تسه  دوب و  لومعم  ایند  بازحا  رد  هک  دیدش  یلیخ  یبزح  ياه 

؛ دوب طبترم  مه  اه  يوروش  اب  تشاد ؛ مه  یعیسو  یلیخ  تالیکشت  دوب ؛ یلاعف  بزح  هدوت ، بزح  اه  نامز  نآ  دسر . یم  داهتجا  هب  ییاج 
! دـنک ناهنپ  وجـشناد  مشچ  زا  ار  یبزج  قیاقح  زا  يرایـسب  دوب  روبجم  دیـسر ، یم  هک  هاگـشناد  هب  اما  درک ؛ یم  راـک  اـه  نآ  يارب  الـصا 

مه زورما  تسه ، فیرـش  یتعنـص  هاگـشناد  رد  تکرح  نیا  ینعی  تسا ؛ ندوـبن  صاخـشا  رب  ینتبم  تکرح ، نـیا  تیـصوصخ  نیمراـهچ 
تکرح نیا  اما  دیتسه ؛ اج  نیا  امـش  دعب  لاس  هد  هن  دیدوب ، امـش  شیپ  لاس  هن  اما  تسه ؛ مه  دـعب  لاس  هد  دوب ، مه  شیپ  لاس  هد  تسه ،

رد هک  تسا  نیا  شمهم  رایـسب  تیـصوصخ  نیمجنپ  تسا . رـضاح  هعوـمجم ي  اـضف و  هب  قـلعتم  تسین ؛ صاخـشا  رب  ینتبم  یلو  تسه ،
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یفنم تیـساسح  قافن  ییورود و  بلقت ، یتلادـع ، یب  ضیعبت ، ییوگروز ، مل ، لثم  تسا  تشز  یناسنا  ترطف  رظن  زا  هک  يرهاظم  لباقم 
ناناوج و نایم  رد  دنتـسناوت  بالقنا  تصرف  زا  هداتفـسا  اب  نیقفانم ، هورگ  نیمه  بالقنا ، لوا  رد  تقو  کـی  دـنک . یم  عفد  ار  نآ  دراد و 

نوچ دنتفگ ؟ یم  قفانم  اه  نآ  هب  ارچ  دـندنادرگرب . يور  ابلاغ  دـنقفانم ، اه  نیا  هک  دـش  مولعم  یتقو  اما  دـننک ؛ ادـیپ  يذوفن  نایوجـشناد 
دـش یم  مولعم  لمع  رد  اما  دننک ؛ یم  نیعم  هدنیآ  دننک و  یم  شالت  دنراد ، تالیکـشت  نید  يژولوئدـیا  ساسا  رب  هک  دوب  نیا  ناشیاعدا 

؛ تسد کـی  یتسیـسکرام  هن  مه  نآ  تسا ؛ یتسیـسکرام  یطاـقتلا  تارکفت  تارکفت ، تسین ؛ يربـخ  چـیه  نـید  يژولوئدـیا  زا  هـن ، هـک 
، تساه نآ  ياـه  تیلاـعف  نیرتشیب  رب  مکاـح  هک  يزیچ  نآ  مه  تازراـبم  تیلاـعف و  یجراـخ و  لـمع  رد  و  هتفـشآ ؛ طولخم و  یطاـقتلا ،

ناونع هب  هکلب  دنتـشادن ؛ يدایز  شقن  شندمآ  دیدپ  رد  هک  یتردق  دننک ؛ ادیپ  تسد  تردـق  هب  هک  نیا  يارب  شالت  تسا ؛ یبلط  تردـق 
اه نآ  قافن  نوچ  اذـل  دنـشاب . هتـشاد  شقن  تلم  لالخ  رد  مه  اه  نآ  زا  يدارفا  دوب  نکمم  دـنچره  دنتـشادن ؛ شقن  الـصا  هعومجم  کی 

هعومجم ي تسین  یکی  دـننک ، یم  لابند  ار  نآ  اتقیقح  هک  هچنآ  اب  ناشیاعدا  ناـشلد ؛ اـب  ناـشفر  ناـشنطاب ؛ اـب  ناـشرهاظ  هک  دـش  مولعم 
طیحم یتاذ  هدـیدپ ي  نیا  ییوجـشناد و  تکرح  نیا  تیـصوصخ  نیمـشش  دـنادرگرب . يور  درک و  ضارعا  اه  نیا  زا  ییوجـشناد  ناوج 

رکفت و قطنم و  تسه ، تاساسحا  هک  نیا  نمـض  هکلب  دـنک ؛ یمن  تموکح  تاساسحا  طـقف  تکرح ، نیا  رب  هک  تسا  نیا  اـه  هاگـشناد 
تافآ ( 4 .) دایز یهاـگ  مک و  یهاـگ  دراد ؛ فعـض  تدـش و  هتبلا  دراد ؛ دوجو  نآ  رد  مه  قیقدـت  ندـیمهف و  هب  لـیم  لیـصحت و  شنیب و 

تکرح تاـفآ  زا  یکی  دیــسرتب . دـینک و  زیهرپ  تاـفآ  نـیا  زا  اـتقیقح  دــیاب  دراد ؛ یتاـفآ  ییوجــشناد  شبنج  هـتبلا  ییوجــشناد  شبنج 
هک دننیبب  یتقو  اه  نیا  دننک ... هدافتسا  ءوس  نآ  زا  دنهاوخب  دنزروب و  عمط  نآ  هب  بابان  ياه  هعومجم  رصانع و  هک  تسا  نیا  ییوجشناد 

، زیخ هنیـس  لوا  دننک  یم  انب  مه  اه  نیا  تسا ، هدـننک  نییعت  دـنز و  یم  فرح  روشک  رد  ناوج  لسن  وجـشناد و  هرخالاب  تسه و  ینادـیم 
بلط تردق  یسایس  ياه  هعومجم  رگا  میتسه ! مه  ام  هلب ، هک  دنیآ  یم  هتشارفا  ندرگ  اب  شاوی  شاوی  مه  دعب  زیخ ، مین  شاوی  شاوی  دعب 

دوش یم  نیا  دنتـشاذگ ، تسد  نآ  رب  دندنابـسچ و  نآ  هب  ار  ناشدوخ  دـندمآ و  ییوجـشناد  تکرح  فرط  فهقباـس  دـب  لددـب  تیندـب 
زا لبق  اه  لاس  دـینیبب ؛ نم ! نازیزع  تساـه . ناـمرآ  زا  ندـش  رود  متفگ  هک  روط  ناـمه  ییوجـشناد  شبنج  تاـفآ  زا  رگید  یکی  تفآ ...

شومارف الصا  رذآ  هدزناش  هک  دننکب  يراک  دش  یم  بالقنا ، لوا  زا  داتفا . قافتا  رذآ  هدزناش  زور  رد  زیمآ  تیانج  هعقاو ي  کی  بالقنا ،
. دنامب هدنز  زور  نیا  هرطاخ ي  دنا  لیام  روشک ، لئاسم  هب  نادنمقالع  روشک و  نالوئـسم  هن ، اما  میتشاد ؛ ثداوح  ام  ردق  نیا  نوچ  دوشب ؛

ناناوج هک  یفدـه  ناـمه  رطاـخ  هب  ناـمیخژد  ههبج ي  اهدـعب  هک  داـتفا  هاگـشناد  رد  یقاـفتا  یقح ، نخـس  رطاـخ  هب  زور  نآ  نوچ  ارچ ؟
. اکیرمآ اب  تیدض  دوب ؟ هچ  زور  نآ  هلئـسم  دیماجنا . رفن  هس  ندـش  هتـشک  هب  دـندرک و  هلباقم  اه  نآ  اب  دوب  مه  ییالاو  فدـه  دنتـشاد و 

نیا نوؤش  مامت  رد  اکیرمآ ، ماظن  یتاعالطا و  رـصانع  اکیرمآ و  میژر  اکیرمآ و  تلود  اکیرمآ و  تسایـس  هک  یتقو  نآ  عقوم ؟ هچ  ـالاح 
ییاکیرمآ دینیب  یم  امش  هک  زورما  و  دوب ؛ اه  ییاکیرمآ  تسد  رد  زیچ  همه  ناهنپ ، هچ  راکشآ و  هچ  روشک ، نیا  رد  دندوب . مکاح  روشک 

یم اـه  نیا  هک  دوـب  ییاـج  اـج  نیا ، نوـچ  تسا ؛ زور  نآ  داـی  هب  دـنوج ، یم  ریجنز  دور ، یمن  ناـشفرط  هب  یمالـسا  ناریا  هک  نیا  زا  اـه 
ار اج  نیا  نوچ  دـندرک ؛ یم  ذوفن  لامعا  دـنتخورف و  یم  ییاقآ  رخف و  هیکرتو و ... یبرع  ياهروشک  هقطنم  همه  هب  اج  نیازا  دنداتـسیا و 

لباقم رد  تردـق  همه ي  اب  هک  دراد  دوجو  اج  نیا  یتلم  هک  نیا  زا  هک  دنتـسه  یگرزب  فورعم  ياهورـشک  دنتـسناد ! یم  ناـشدوخ  لاـم 
کی الاح  یطیارـش ، نینچ  رد  دنا ! لاحـشوخ  دننک و  یم  ناجیه  ساسحا  اه  نآ  دـنز ، یم  فرح  تحارـص  هب  اه  ییاکیرمآ  یبلط  نوزفا 

چوچ و رایـسب  ناونع  تحت  اکیرمآ  هب  شیارگ  ینعی  دـننکب ؛ ملع  ار  رذآ  هدزناش  تکرح  لـباقم  هطقن ي  وجـشناد ، ناونع  هب  دـنیایب  هدـع 
کی یلک  هب  نیا  تسین ؛ ییوجـشناد  شبنج  الـصا  نیا  تسا ؛ ییوجـشناد  شبنج  هب  ندرک  تشپ  نیا  لدتـسم ؛ ریغ  یقطنمریغ و  تسس و 

هلئـسم نیا  زا  دـیاب  وجـشناد  دوش ، یم  حرطم  روـشک  رد  یعاـمتجا  تلادـع  هلئـسم  هک  یتـقو  ـالثم  اـی  تسا . نآ  سکع  تسا ؛ رگید  زیچ 
اب یـسایس و  لیالد  هب  ار  یعامتجا  تلادع  راعـش  دنتـشاد  رارـصا  هک  یناسک  یتح  هک  تسا  يزیچ  نآ  یعامتجا ، تلادـع  دـنک . تیامح 

ناربکتـسم و زا  ریغ  ایند ، رد  دننک . حرطم  ار  یعامتجا  تلادـع  دـندش  روبجم  دنتـسناوتن ؛ هرخالاب  دـننک ، گنرمک  نوگانوگ  ياه  هزیگنا 

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  هللا  تیآ  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 365زکرم  هحفص 245 

http://www.ghaemiyeh.com


یم حرطم  روشک  رد  راعـش  نیا  دـنک . تشپ  راعـش  نیازا  یعامتجا و  تلادـع  زا  هک  تسین  یناسنا  چـیه  ملاع ، نارگلواـپچ  ناـیوگروز و 
دنک راک  نآ  يارب  دیاب  یسک  هچ  دنک ؟ رکف  نآ  هرابرد ي  همه  زا  رتشیب  دیاب  یسک  هچ  دنک ؟ تیامح  راعش  نیا  زا  دیاب  یـسک  هچ  دوش ؛

ییوجشناد و تکرح  نیا  هک  تشاد  هجوتدیاب  نایوجـشناد ؟ ریغ  دراذگب ؟ درگزیم  دنک و  ثحب  قیقحت و  نآ  نیمأت  ياه  هار  هرابرد ي  و 
ندرک شومارف  اه ، نامرآ  هب  ندرک  تشپ  شبنج ، نیا  تافآ  زا  یکی  سپ ، دورن . اه  تهج  سکع  تمـس  هب  اقلطم  ییوجـشناد ، يرادـیب 

یحطـس زا  نم ! نازیزع  تسا . ندـش  یحطـس  ییوجـشناد ، شبنج  مهم  تافآ  زا  رگید  یکی  تساه ... ناـمرآ  ندرب  داـی  زا  اـه و  ناـمرآ 
رد ارچ  دینک . تقد  رکف و  شیور  دیونش ، یم  هک  ار  یفرح  ره  تسا . قیقدتو  قمعت  وجشناد ، تیصوصخ  دینک . زیهرپ  تدش  هب  یـشیدنا 

رطاخ يارب  تسا ؛ رتشیب  اه  لاس  تدابع  زا  ششزرا  ندرک ، رکف  تعاس  کی  هنـس ؛» نیعبـس  ةدابع  نم  ریخ  ۀعاس  رکفت   » هک تسه  مالـسا 
یم ادیپ  انعم  مه  نات  هزرابم  دنک ؛ یم  ادیپ  انعم  مه  ناتیگدـنزاس  شالت  دـنک ؛ یم  ادـیپ  انعم  مه  ناتتدابع  دـیدرک ، رکف  امـش  رگا  هک  نیا 

ردرگا دوب . دـهاوخ  یتسرد  باـختنا  باـختنا ، رکف ، اـب  درک . رکف  دـیاب  دیـسانش ... یم  مه  ار  ناتنمـشد  دیـسانش ، یم  ار  ناتتـسود  دـنک ؛
هنوگره تسین ، رکف  لها  هک  یمدآ  نآ  دز . فرح  دوش  یم  رت  تحار  وا  اـب  دـشاب ، رکف  لـها  ناـسنا  هچناـنچ  دـنکب ، مه  هابتـشا  باـختنا 

اه و نتـسنادن  اه و  بصعت  میلـست  درک ؛ تبحـص  یقطنم  دز و  فرح  وا  اب  دوش  یمن  دـشاب ، نآ  رد  ییاطخ  كدـنا  رگا  دـنکب ، یباـختنا 
وا اب  دـناوت  یم  هاوخریخ  مدآ  رفن  کی  دـشاب ، هداتفا  قافتا  مه  ییاطخ  رگا  دوب ، تقد  رکف و  لها  یتقو  اـما  تسا ؛ شدوخ  ياـه  تلاـهج 
ره هب  یمرگ ، ناهد  ره  هب  یمرگ ، فرح  ره  هب  يراعـش ، ره  هب  دوب . یحطـس  دیابن  تساطخ . راک  نیا  لیلد ، نیا  هب  دیوگب  دـنزب و  فرح 

، تسا دنمـشوه  هنازرف و  ياه  ناسنا  زا  هدمع  راظتنا  هک  يزیچ  نآ  تسا . رکف  ایاضق  ساسا  درک . رکف  دیاب  درک ؛ دامتعا  دوش  یمن  یلقن ،
كانرطخ سوپاتخا  دیـشاب ؛ بظاوم  متفگ . مه  ـالبق  ار  نیا  هک  تسا ؛ نداـتفا  اـه  هورگ  بازحا و  ماد  هب  تاـفآ ، زا  رگید  یکی  تسا . نیا 

ار تبثم  تایـصوصخ  بلغا  شیدـنادازآ ، هعومجم ي  نآ  زا  دزادـنین . ماد  هب  ار  امـش  دـیاین و  ناتغارـس  هب  فـلتخم  ياـه  هورگو  بازحا 
یگدـنز و دوش و  یم  یکانرطخ  زیچ  دریگ و  یم  رارق  بالقنا  نانمـشد  تمدـخ  رد  ناـسنا  تقو  نآ  دـش ، نیا  رگا  هک  تفرگ ؛ دـنهاوخ 
رد بالقنا  مظعم  ربهر  تاـنایب  -1 اـه : تشون  یپ  ( 5 .) دوش یم  ترـسح  راچد  ناسنا  دور و  یم  داب  هب  اتقیقح  ناـسنا  هدـنیآ ي  هیاـمرس و 

، فیرـش یتعنـص  هاگـشناد  زا  رادـید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تاـنایب  -2 . 1375/9/15 ییوجـشناد ، ناگبخن  اه و  لکـشت  ياـضعا  رادـید 
زا رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -4 . 1378/9/1 فیرش ، یتعنص  هاگـشناد  زا  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -3 . 1378/9/1

خ . / 1378/9/1 فیرش ، یتعنص  هاگشناد  زا  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -5 . 1378/9/1 فیرش ، یتعنص  هاگشناد 

(5) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  وجشناد 

لوا هتکن ي  میوگب : یملع ) هتسجرب ي  نایوجشناد  يدایپملا و  نایوجشناد   ) هب ار  هتکن  ود  نم  ( 5) يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  وجشناد 
اه نآ  مه  طقف  يرکف ، ینهذ و  ياه  هتـسجرب  دننک . مهارف  تانکما  ناشیارب  دننادب و  ار  اه  نیا  ردق  دیاب  نالوئـسم  تلود و  هک  تسا  نیا 

هقباسم اه و  هبرجت  اه و  ناحتما  رد  هک  دـنا  هنوگ  نیا  هک  میراد  يدـیاز  دارفا  ناوجریغ  ناوج و  دـیتاسا  نایوجـشناد و  ناـیم  رد  دنتـسین ؛
مهارف اه  نیا  یملع  تفرشیپ  يارب  ار  لئاسو  دنادب و  ار  اه  نیا  ردق  دیاب  تلود  تسا . هدش  راکشآ  الماک  یگتسجرب  نیا  نوگانوگ ، ياه 

هظفاح و یـشوه و  بیرـض  نیا  اه  نآ  دوخ  هک  تسا  نیا  مود  هتکن ي  دنوشب . رود  ناشدوخ  طیحم  زا  هک  دننکن  ساسحا  يزاین  ات  دنکب 
ناش هداوناخ  تلم و  روشک و  يارب  نآ  زا  تسین ؛ هک  یـصخش  ياه  تورث  تسا ؛ یلم  ياـه  تورث  اـه  نیا  دـننادب ؛ یلم  ار  ناشدادعتـسا 

هدیسرن تلود  مه  رگا  دیـسرن ؛ ام  هب  تلود  دینوگن  تسین . یـصوصخ  کلم  تسا ؛ دادادخ  ياه  هیامرـس  تناما و  اه  نیا  دننک ؛ هدافتـسا 
داـیز اـهزور  نیا  هک  يا  هلئـسم  لاؤس : مراد  لوبق  طیارـش  نیا  اـب  ار  لیـصحت  همادا  يارب  روشک  زا  جورخ  ( 1 .) دوش یمن  رذع  نیا  دـشاب ،

ترجاهم زا  ناوت  یم  روط  هچ  مناد  یمن  نم  تساهزغم . رارف  دـننک ، یم  هجوت  نآ  هب  رتمک  یعقاو  ناـبطاخم  ـالمع  یلو  دوش ، یم  حرطم 
ياه هاگشناد  زا  یکی  رد  مدوخ  نم  هنومن ، يارب  درک . يریگولج  دنا ، هدرک  لیصحت  شالتو  تمحز  همه  نیا  اب  هک  يدادعتسا  اب  ناناوج 
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، یملع شالت  همه  نیا  اب  اـما  ما ؛ هدرک  لیـصحت  نیگنـس  ياـه  هتـشر  زا  یکی  سناـسیل  قوف  حطـس  رد  ریبکریما و  هاگـشناد  ینعی  ورـشیپ 
هناخراک اه و  تکرـش  بلاغ  درادن . دوجو  یبسانم  راک  الوصا  هکلب  تسین ؛ یتراپ  دوبن  رد  طقف  لکـشم  منک . یمن  ادـیپ  یبسانم  راکچیه 

یبلط تردـق  يزابدـناب و  لوغـشم  دـننک ، تریدـم  دـیاب  هک  رما  نالوئـسم  دـنا و  هدرک  هدنـسب  یمیدـق  ياه  يژولونکت  يرـس  کی  هب  اه 
، هدـمآ ترجه  يارب  نآرق  رد  هک  يددـعتم  تایآ  هب  دانتـسا  اب  دـسر  یم  رظن  هب  مینک ... ؟ شالت  تمه و  یناـسک  هچ  يارب  اـم  دنتـسه ...
. مرادن لوبق  ار  نیا  هدنب  ریخن ، میورب ؛ میراچان  ندنام ، ملاس  يارب  دوشب  هتفگ  هک  نیا  باوج : تسا ! نتفر  ندنام ، ملاس  يارب  ام  هفیظو ي 

رکف امش  دوش ؟ یم  هداد  ییاهب  نادنچ  رگید  ياه  روشک  نارجاهم  هب  روشک  زا  جراخ  رد  هک  دیا  هدرک  لایخ  امش  هچ ؟ ینعی  ندنام  ملاس 
امـش درک ؟ دنهاوخ  تیاعر  یناریا  ناوج  کی  ناونع  هب  ار  امـش  فرـش  تیـصخش و  شزرا و  اهروشک ، نیا  زا  يروشک  ره  رد  دـینک  یم 

هداوناخ ي يارب  دنامب ، شدوخ  هناخ ي  رد  ناسنا  دنیوگ . یم  هچ  دینیبب  ات  دینیـشنب  دنا ، هتفر  هک  یناسک  ياه  لد  درد  اه و  تبحـص  ياپ 
کی يارب  نیا  دشاب ، رت  نییاپ  شیگدنز  مه  رادقم  کی  دریگب ، راک  هب  ار  شدوخ  تمه  همه ي  دنک ، شالت  تخـس  دشاب ، دیفم  شدوخ 

شدوخ هناخ ي  نهیم و  هب  دورب و  رگید  روشک  کی  هب  هک  نیا  ات  تسا  رت  هدننک  نامداش  رت و  هدننک  دنسرخ  بتارم  هب  نادجو  اب  نانـسا 
تنم راب  ریز  نات  هناش  امش  هک  يریبکریما  هاگشناد  نیمه  هب  هداد و  وا  هب  ار  تامولعم  دادعتسا و  نیا  هداد و  شرورپ  ار  وا  هک  یکاخ  هب  و 

دـش نیا  دنهد . یم  لوپ  وا  هب  رتشیب  رادقم  کی  نیا ك  يارب  دنک ، راک  مخت  مخا  اب  تنم و  اب  هناگیب ، هناخ ي  رد  دنک و  تشپ  تسا ، نآ 
زا ندرک  رارف  نیا  تسا ؛ هرجهلا » دعب  برعت   » نیا تسین ؛ نیا  یمالسا  ترجه  هجو ؛ چیه  هب  ریخن ، تسا !؟ نیا  یمالسا  ترجه  ترجه !؟
هب نم  دنک ؛ رتهب  رادقم  کی  ار  شدوخ  یـصخش  یگدنز  دـهاوخ  یم  ناسنا  هک  تسا  ییاج  هب  نتفر  هفیظو و  تیلوئـسم و  راک و  نادـیم 

دنشاب و هتـشاد  راظتنا  دنراد  قح  اه  نیا  مهد ؛ یم  نامدوخ  دادعتـسا  اب  ياه  ناوج  هب  ار  قح  نم  هتبلا  متـسین . دقتعم  راک  نیا  هب  هجو  چیه 
مه ام  ناوج  هک  تسین  نیا  شیانعم  دـنا ، هدرک  یهاتوک  اه  نآ  رگا  اما  تسین ؛ يدـیدرت  نیا  رد  دـننک ؛ راک  اـه  نیا  يارب  دـیاب  نالوئـسم 

دـنکب و یقیقحت  اـی  ددرگرب ، دورب و  روشک  زا  جراـحخ  هب  تاـمولعم  شیازفا  يارب  ناـسنا  رگا  هتبلا  دـنک . تسرد  یهیجوت  شدوخ  يارب 
ار نیا  هن ، میتفر ؛ ام  ظفاحادخ ، دیوگب  دنک و  تشپ  ددنبب و  را  شراب  هلوک  ناسنا  هک  نیا  اما  درادـن ؛ یلاکـشا  تسین و  رارف  نیا  ددرگرب ،
هعومجم ي دینکن  مگ  ار  دوخ  یگنهرف  یلم و  تیوه  دیـشاب  بقارم  دـیور  یم  روشک  زا  جراخ  هب  لیـصحت  يارب  رگا  ( 2 .) مرادن لبق  نم 
دوخ و یمالـسا  تیوه  هک  دنا  هدرک  ساسحا  دوخ  شود  رب  ار  فیلکت  نیا  عقاو  رد  دـنا ، تیلاعف  لوغـشم  اجره  رد  یمالـسا  ياه  نمجنا 

یگرزب يالب  تسا . یمهم  رایسب  زیچ  نیا  دنرادهگن ؛ هدزن  اهوجـشناد  رگید  دوخ و  دوجو  رد  دراد ، ناریا  تلم  هک  ار  يدنلب  ياه  نامرآ 
هب مـلع  لیـصحت  يارب  اـه  نآ  هـک  تـسا  نـیا  هدـمآ ، رگید  ياـهروشک  رد  يا و  هرود  رد  اـم  روـشک  ناـناوج  زا  ییاـه  لـسن  رـس  رب  هـک 

یگنهرف و تیوه  نآ ، ودـندرک  شومارف  دنتـشاذگ و  اج  ار  رت  مهم  زیچ  کی  اما  دـنا ؛ هتفرگ  دای  مه  يزیچ  دـنا و  هتفر  رگید  ياـهروشک 
رد هناگیب  کی  لثم  اما  دـندوب ؛ دـیفم  دـیاش  یملع  ظاحل  زا  ملاع و  هچ  رگا  دنتـشگرب ، يروشک  ره  هب  اـه  نیا  تسا . هدوب  ناـشدوخ  یلم 
رد ياه  هدرکلیـصحت  زا  يرایب  دـننکب . ار  مزال  تمدـخ  دوخ  یلم  روشک و  یـساسا  ياه  فدـه  هب  دنتـسناوتن  دـندرک و  لـمع  دوخ  روش 

(3 . ) دندرک مگ  ار  دوخ  تیوه  اه  نیا  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  دندش ؛ یگتسباو  لماع  ام ، روشک  زا  ییاه  هرود  رد  ییاپورا ، ياهروشک 
زا ار  دوخ  دنشاب  هتـشاد  هجوت  ناگبخن  هک  ما  هتفگ  ررکم  اما ... درادن ، یعنام  دنور  یم  جراخ  هب  ناشتامولعم  لیمکت  يارب  ناگبخن  هکنیا 

دنروشک و ياه  هنیجنگ  ياه و  هیامرس  اه  نیا  دننک ؛ یگدیسر  ناگبخن  هب  مینک  یم  شرافـس  بترم  نالوئـسم  هب  ام  دننادن . راکبلط  تلم 
تیامح و ینابیتشپ ، يارب  ار  دوخ  دـیاب  نالوئـسم  ام  هک  تسا  نیا  بلطم  کی  تسین . یکـش  نیا  رد  دوش ؛ يدیـسر  اـه  نیا  هب  دـیاب  هتبلا 
؛ دـننادب راکبلط  ناشروشک  زا  ناریا و  تلم  زا  ار  دوخ  ناگبخن  مییوگب  ام  هک  تسا  نیا  رگید  فرح  اما  مینادـب ؛ لوئـسم  ناگبخن  زا  عافد 

یناسک هدنیآ . ياه  لسن  هب  راکهدب  خـیرات ، نیا  هب  راکهدـب  تلم ، نیا  هب  راکهدـب  میراکهدـب : ام  همه ي  تسین . لوبق  اقلطم  یمود  نیا 
؟ دراد یلاکـشا  هچ  دندرگرب ؛ دننک و  لیمکت  ار  ناشتامولعم  ات  دنور  یم  تقو  کی  دـنور ، یم  جراخ  هب  دـننک و  یم  كرت  ار  روشک  هک 
اج نیا  رد  زاین  نیا  يداتسا - يا ، هبتر  یشناد ، یسرد ، يراک ، هلیسو ي  یهاگراک ، - دنراد يزاین  اج  نیا  رد  الثم  درادن . یعنام  الصا  نیا 

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  هللا  تیآ  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 365زکرم  هحفص 247 

http://www.ghaemiyeh.com


هک نیا  دندرگ ؛ یم  رب  دـننک و  یم  هدافتـسا  دـنور و  یم  اج  نآ  هب  نیاربانب  غدوش  یم  هدروآرب  ایند  هطقن ي  نالف  رد  دوش ؛ یمن  هدروآرب 
اه نیا  دـننک ، یمن  هگن  ناشرـس  تشپ  هب  دـننک و  یم  اهر  ار  روشک  هک  یناسک  اما  میرادـن . يا  هلگ  راک  نیا  زا  ام  تسا ؛ اـم  دـییأت  دروم 

هطقن هب  دننک ؛ یم  اهر  دـنناد ، یم  هناخبحاص  یلحم و  ار  اه  نآ  همه  تسا و  ناشدوخ  لام  هک  ار  دوخ  هناخ ي  اه  نیا  دـنرب . یمن  يدوس 
رد ندرک ، یگدنز  دوخ  هناخ ي  رد  دـنک . یم  قرف  یلیخ  دایز ؛ لوپ  اب  يرودزم  تسا ؛ يرودزم  يریجا و  دـنوش ! ریجا  هک  دـنور  یم  يا 
ای ایلارتسا  هب  الثم  - دورب ایند  هطقن ي  نالف  هب  یناریا  کی  هک  نیا  اجک ؟ نیا  نتـسناد ؛ هناخبحاص  ار  دوخ  ندرک ، سفنت  دوخ  هناخ  ياـضف 
رد هک  دشابیقوقح  ربارب  هد  مه  قوقح  نآ  دـیریگب ؛ مه  یقوقح  دـنک و  راک  اج  نآ  رد  هک  دـنک  ادـیپ  مه  يزکرم  مریگ  اپورا -  ای  اداناک 

ساـسحا وا  اـب  دـناد ، یمن  قـح  بحاـص  ار  وا  یـسک  دـنناد ، یم  هناـگیب  ار  وا  همه  تسین ، هناـخبحاص  اـج  نآ  اـما  تفرگ ؛ دـهاوخ  ناریا 
رد امـش  تسا . زایتما  اج  نیا  رد  ندـنام  هن ، دوش ؛ بوسحم  يزایتما  جراخ  هب  نتفر  هک  تسین  روطنیا  اجک ؟ نیا  دـنک ؛ یمن  يدـنواشیوخ 

نیا زا  تلم و  نیا  زا  ناگبخن  تسا . ییالاب  رایـسب  شزرا  نیا  و  دـینک ؛ یم  راـک  دوخ  هداوناـخ ي  يارب  دوخ و  مدرم  يارب  دوخ ، هناـخ ي 
مه نامدوخرب  مینک و  یم  شرافـس  ابترم  مه  نالوئـسم  هب  هتبلا  دنـشاب . مه  روشک  نیا  تلم و  يا  يارب  هک  تسا  نیا  اـم  عقوت  دـنروشک و 
هک تسا  دنلبرـس  ینامز  هبخن  ناسنا  کـی  ( 4 .) مینک تیامح  هدافتـسا و  دـنروشک - ریاخذ  هک   - هبخن تعاـمج  نیا  زا  هک  میناد  یم  مزـال 
هب ما -  هتفگ  ار  نیا  الاح  ات  راب  دنچ  نم  روشک - زا  ناگبخن  جورخ  هلئـسم  دنک  افیا  شقن  شدوخ  تلم  روشک و  عاضوا  دوبهب  رد  دـناوتب 

ددـگرب و دـعب  دـنک و  بسک  یتاـمولعم  دـهاوخب  دوش و  جراـخ  روشک  زا  يا  هبخن  تسا  نکمم  اریز  تسین ؛ یفنم  یعوضوم  قلطم  روط 
دـشر رظن  زا  هک  ار  هچنآ  روشک  دوخ  رد  ات  مینک ، مهارف  هبخن  نیمه  يارب  ار  یتاناکما  ام  هک  تسا  نیا  رتهب  هتبلا  دشاب . دیفم  روشک  يارب 

رگا اما  تسا ؛ نیرتهب  نیا  دـشاب ؛ هشاد  یقیقحت  یملع و  رونام  طیحم  دـشاب ، هتـشاد  هاگراک  دوش : ایهم  دراد ، مزال  دادعتـسا  ییافوکـش  و 
هک دـنادب  هبخن  نآ  ینعی  دریگب ؛ ماجنا  باتک  باسح و  اب  دـیاب  نتفر  نیا  اهتنم   - تسا یعیـسو  ياضف  ایند  ياضف   - دـنورب ناگبخن  دـشن ،
ایآ دنکب . شناد  نآ  زا  دهاوخ  یم  يا  هدافتسا  هچ  دراد ، مزال  هک  ار  هچنآ  شزومآ  زاسپ  دنکب و  دهاوخ  یم  هچ  دور ؛ یم  دراد  هچ  يارب 

ای دنک ، هدافتسا  دهاوخ  یم  شروشک  رگید  ناگبخن  نتخادنا  هار  يارب  شدوخ و  تلم  تفرشیپ  يارب  روشک و  يالتعا  يارب  شناد  نآ  زا 
نیا دهد ؟ رارق  ییاپورا  ای  ییاکیرمآ  ای  ییاداناک  راد  هیامرـس  کی  هب  قلعتم  تکرـش  ای  هناخراک  کی  تمدـخ  رد  ار  نآ  دـهاوخ  یم  هن ،

عقاورد شروشک  تاناکما  همه ي  دـنک و  راک  دـشکب ، تمحز  دـنک ، شالت  هک  تسا  یملع  هتـسجرب ي  ناسنا  کی  ریقحت  نیرت  گرزب 
رـشب دض  مهفن  چیه  نادن و  یچیه  راد  یناپمک  نالف  ای  راد  هناخراک  نلاف  تمدخ  رد  وا  اما  هبخن ، ناسنا  نیا  ندـمآ  دـیدپ  هب  دوش  یهتنم 

نآ هبخن  ناسنا  کی  دنک . هدافتـسا  شا  هعومجم  رد  رازباو  هرهم  کی  ناونع  هب  هبخن  ناسنا  نیا  زا  یـصخش  نآ  دشاب و  ایند  هطقن ي  نالف 
هک ییاه  ناسنا  خیرات  هدنیآ و  یگدنز و  دوبهب  شدوخ و  تلم  هناخ و  روشک و  عاضوا  دوبهب  رد  دناوتب  هک  تسا  دنلبرس  زارفارس و  یتقو 

همزالم ندوب  هبخن  دـیوش  رت  یمدرم  رت و  عضاوتم  دـیوش ، یم  رت  هبخن  رت و  ملاـع  هچره  ( 5 .) دنک افیا  شقن  دنتسه ، وا  هب  تبـسن  قح  يذ 
بقارم لاح  ره  هب  اما  دـهد ؛ یمن  ناـشن  روج  نیا  اهامـش  ینارون  ياـه  هرهچ  منیب ؛ یمن  اهامـش  رد  نم  هتبلا  درادـن ؛ ییارگ  توخن  اـب  يا 
قیقحت هب  اجره  دش ، رتشیب  نات  یملع  ياه  تیقفوم  امـش  هچره  دوش . ادـج  دـیاب  یلک  هب  ربکت  ياضف  اب  روشک  رد  یگبخن  ياضف  دیـشاب .

موادت دناوت  یم  هک  تسا  نیا  دیوش ؛ رت  یکاخ  هصالخ ، رت و  یمدرم  رت ، عضاوتم  فدیدرک  ادیپ  يرتشیب  قیفوت  دـیتفای و  تسد  يدـیدج 
هاگشناد دیتاسا  نایوجـشناد و  عمج  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -1 تشون :  یپ  ( 6 .) دنک رتشیب  ار  امـش  دوجو  هدیاف ي  اه و  تفرـشیپ 

-3 . 1379/12/9 ریبک ، ریما  یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -2 . 1379/12/9 ریبک ، ریما  یتعنص 
مظعم ربهر  تاـنایب  -4 . 1381/5/19 اـپورا ، قرـش  یمالـسا  ياـه  نمجنا  هیداـحتا  نایوجـشناد  زا  یعمج  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  تاـنایب 

، نایوجشناد هبخن و  ناناوج  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -5 . 1383/8/10 ناضمر ، هرابم  هام  رد  نایوجـشناد  رادید  رد  بالقنا 
س . / 1383/7/5 نایوجشناد ، هبخن و  ناناوج  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  -6 . 1383/7/5

( یلاعلا هلظدم   ) يربهر مظعم  ماقم  مالک  رد  املع 
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رما رد  یهلا  نالوسر  تلاسر  ةدنهد  همادا  مالـسا و  نتم  زا  هتـساخرب  يداهن  ّتیناحور  یلاعلا ) هلظدـم   ) يربهر مظعم  ماقم  مالک  رد  املع 
هتخاس و روراب  ار  عّیـشت  یگنهرف  يانغ  هتـشذگ ، راصعا  یط  رد  نید  ِناملاع  ِیملع  فرژ  قیقد و  شالت  تسا . هللا  يوس  هب  قلخ  تیادـه 
نادبتـسم و نارگمتـس ، اب  ناشیا  داهج  هدومن و  میـسرت  ناگدـید  ناهذا و  رد  ار  تلیـضف  یلمع  ياهوگلا  نانآ  تعانق  یئاسراپ و  دـهز و 

گنـس ار  تیناحور  مدرم  اـب  ناـنآ  یهارمه  یلدـمه و  تسا . هداد  رارق  یـسایس  یعاـمتجا ، تازراـبم  نیبج  رد  ار  هزوح »  » نارگرامعتـسا
اب رتشیب  یئانشآ  يارب  هاتوک ، راتفگ  نیا  رد  تسا . هدرک  لیدبت  ناشیا  تحار  ترـسع و  قیفر  هب  ار  نانآ  هدومن و  مدرم  جنر  درد و  روبص 

سک نآ  مینکیم ـ . لقن  ار  یلاعت ) هللا  هظفح   ) ياهنماخ یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  بالقنا  مّظعم  ربهر  مالک  زا  یئاهراتسج  تیناحور ، داهن 
یـصخش دـئاقع  قیالـس و  راـکفا  زا  یقیفلت  هک  دـهاوخیم  ار  يزیچ  وا  دـهاوخیمن ؛ ار  مالـسا  وا  تیناـحور ، ياـهنم  مالـسا  دـیوگیم ، هـک 

دهاوخ یـسک  عّیـشت ، تیناحور  یملع  ۀـعماج  زا  ریغ  هب  هک  دـنک  لایخ  یـسک  رگا  1 ـ ) .) دشاب ّتنـس  باتک و  زا  ياهناوتـشپ  اب  شدوخ ،
یهابتـشا طلغ و  روصت  دروایب ...، دوجو  هب  اهلد  رد  داقتعا  ناـمیا و  اـیند ، رد  دـیامن  میهفت  نییبت و  دـنک و  مَلَع  ار  مالـسا  نآرق و  تسناوت 

ینعی تسا ، راک  لوغشم  مالسا  يایند  رد  یمسر  روطهب  هعیـش  تیناحور  هعیـش و  یملع  یهعماج  هک  تسا  لاس  رازه  زا  شیب  2 ـ ) .) تسا
ـ  فلتخم تاجرد  بتارم و  رد  نید ـ  ناغّلبم  اهنآ و  نادرگاش  ام و  ياهقف  املع و  نرق ـ  هدزای  دودـح  زورما ـ  اـت  تهاـقف  زاـغآ  نارود  زا 

فراعم ثیدح و  ریسفت و  هقف و  بلطم و  باتک و  دلج  نارازه  نارازه  اهنآ ، تمحز  لوصحم  دندیشک و  تمحز  دندرک و  راک  شالت و 
نیا لوط  رد  هک  تساهنآ  بتکم  تیب و  لها  هب  دقتعم  ناملـسم  اهنویلیم  اهنآ ، راک  رتمهم  ۀـجیتن  دـشابیم . ام  رایتخا  رد  هک  تسا  هفـسلف  و 
راون نیمه  زا  رگید  ياهعطق  ام  زورما  دنا . هتفر  دـناهدومن و  ادـخ  تدابع  دـناهدرک و  شالت  راک و  یگدـنز و  دـناهدوب و  هیدامتم  نینس 

ات زاغآ  زا  یملع  ياههزوح  تامحز  رگا  دـننک . نییبت  ظفح و  ار  نید  دنتـسناوت  ًـالوا  ناـمز  لوط  رد  اـههزوح  نیا  3 ـ ) .) میتسه یخیرات 
ۀیحور دنتـسناوت  رگا  ًایناث ؛ تساههزوح . یملع  شالت  نویدـم  نید  ءاقب  دـنامیمن و  یقاب  يزیچ  ینید  قیاـقح  نید و  زا  ًاـنیقی  دوبن ، زورما 

ینید ۀیحور  دندرک و  غیلبت  ار  نید  مدرم  نایم  رد  دنتساخرب و  نیّغلبم  ءاملع و  هک  تسا  هدوب  اههزوح  نیا  زا  دننک ، تیوقت  ار  مدرم  ینید 
تکرح و تضهن و  ره  اـم ، خـیرات  روـشک و  رد  4 ـ ) .) دننک تیادـه  ار  هعماج  رکف  دنتـسناوت  نینچمه  دـندرک و  تیوقت  مدرم  نیب  رد  ار 

هدش لیان  یعطق  يزوریپ  هب  هتـشاد  همادا  تکرح  هک  هزادنا  نامه  هب  تشاد  روضح  نآ  رد  تیناحور  هک  یخیرات  فطع  یهطقن  لّوحت و 
نیا نامیا  دنتـسناوتن  هدـشن و  لصاح  مدرم  يارب  نآرق ، ناملعم  نید و  نایدانم  يور  شیپ  تسا و  هدوبن  تیناـحور  هک  یئاـج  ره  تسا و 

تفرـشیپ تکرح  نآ  دندوب ، نویناحوررگا  تکرح ، کی  ثودح  رد  نیاربانب  تسا . هدنام  ماکان  راک  نآ  دننک ، بلج  راک  نآ  هب  ار  رـشق 
زا تیناحور  هک  یتقو  دیسر . یئاج  هب  دندنام ، هک  هزادنا  نامه  هب  دندنام ، نویناحور  تکرح  نآ  ياقب  رد  رگا  دیـسر . ییاج  هب  دندرک و 
زیچ بالقنا ، نیا  رد  نویناحور  شقن  5 ـ ) .) دش شوماخ  جیردت  هب  دوشب ، شوماخ  هک  یغارچ  لثم  مه  تکرح  نآ  دش ، ادج  تکرح  نآ 
دوب نئمطم  نادب  تفگ و  دوشیم  یلک  روطهب  هچنآ  6 ـ ) .) تسا هدرکن  راکنا  ار  شقن  نیا  نونکات ، مه  سکچیه  تسا . يراکنا  لـباق  ریغ 

دنبالقنا و نیا  رادفرط  یعیبط  روطهب  فلتخم ، تاقبط  اهتمسق و  اهرـشق و  اهـشخب ، لماش  دحاو ، رـشق  تروص  هب  نویناحور  هک  تسا  نیا 
هعماج میظع  تکرح  ِلّوا  فص  رد  دیاب  هیملع ، یهزوح  7 ـ ) .) دنریگیم رارق  بالقنا  نیا  تمدخ  رد  اذل  دننادیم و  دوخ  زا  ار  بالقنا  نیا 

نامز زا  دعب  هچ  و  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) ماما نامز  رد  هچ  ام ، گرزب  عجارم  دیاهدرک ، هظحالم  امـش  هک  روطنامه  دـشاب . هتـشاد  رارق 
هللا مادا  هللا و  هظفح   ) یکارا یمظعلا  ۀیآ  مه  زورما  یفجن و  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  لثم  زورما  ات  ماما 

عّیـشت رد  8 ـ ) .) دـندوب نارگید  رب  مّدـقم  اهنیا  دوب  هعماـج  رد  یمهم  ۀـثداح  ره  دنتـشاد . رارق  لّوا  فص  رد  هللا ) مهمحر  فیرـشلاهئاقب و 
ار اـهنآ  درد  ندوـب و  یمدرم  تساـم . تیناـحور  تبثم  طاـقن  مدرم ، یهدوـت  هـب  لاـصتا  9 ـ ) .) تسا هتـسویپ  طبترم و  مدرم  اـب  ّتیناـحور 

قرف زا  ياـهقرف  چـیه  هک  تسا  یتیـصوصخ  ندـشن ، کـیدزن  ناشنانمـشد  هـب  ندرک و  راـک  ندـنازوسلد و  اـهنآ  يارب  ندرک و  ساـسحا 
هب هک  دـشیمن  بلج  تیناـحور  هب  مدرم  ناـنیمطا  دوـبن ، تیـصوصخ  نیا  رگا  درادـن . مه  نـالا  تسا و  هتـشادن  ار  نآ  ملاـع ، رد  یناـحور 
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خیراـت رد  هک  هـچ  ره  نـم ، 10 ـ ) .) دـنهدب رارق  رطخ  ضرعم  رد  بـالقنا  نیا  ياـهنامرآ  هار  رد  ار  دوـخ  ناـج  روـطنآ  دـنیایب و  اـهنابایخ 
ـ ) 11 .) دـشاب هتـشاد  دوجو  ارقف  ءافعـض و  يارب  هک  منیبیمن  ملع  لها  زج  یهانپ  أجلم و  یئانثتـسا ـ  دراوم  رد  زج  منکیم ـ  هاـگن  تیناـحور 

(12 .) دندومنیم یگدیسر  اهنآ  هب  دندرکیم و  يرادساپ  ار  ءارقف  دندیـشکیم ، تمحز  دندرکیم ، شالت  راک و  مدرم  يارب  هشیمه  ام  ياملع 
أجلم دیاب  تیناحور  میهدب ... تسد  زا  ار  ءارقف  میوشب و  ءاینغا  هانپ  أجلم و  دیابن  میاهدوب ؛ ارقف  هانپ  أجلم و  خیرات ، لوط  رد  نویناحور  ام   ـ

اّما تسا ؛ رـشق  نامه  دوجو  يانعم  هب  طقف  ناـشدوجو  رگید  ياهرـشق  دنتـسه . مه  مدرم  تسه  تیناـحور  اـج  ره  13 ـ ) .) دشاب نامولظم 
رد تسا ، مدرم  داـقتعا  ناـمیا و  هقـالع و  هّجوت و  رهظم  وا  هکنیا  رطاـخ  هب  تسا  فلتخم  ياهرـشق  دوجو  ياـنعم  هب  شدوجو  تیناـحور ،
 ... هک تسا  نیا  لثم  دننکب ، ّتلم  نیا  زا  ار  تیناحور  دنتـساوخ  رگا  تسا . هعماج  نیا  ياهتفاب  نیرتلیـصا  وزج  تیناحور  ام  یناریا  ۀعماج 

ار داهن  نیا  دندرک  ششوک  هچ  ره  قباس ، میژر  ياهتنا  ات  ناخاضر  نامز  زا  14 ـ ) .) دنامیمن یقاب  يزیچ  رگید  دنریگب ، ار  حیبست  کی  خن 
هب ات  ًانیقی  دوب  یعونـصم  يدایز و  زیچ  رگا  دـشن . یلو  دـندرب ؛ راک  هب  مه  ار  لیح  عاونا  دـشن . دـنربب  نیب  زا  دوب ـ  تیناحور  شمـسا  هک   ـ

تیناحور روضح  هک  دنتـسه  یناسک  منادیم  نم  دننکیم ...  راک  تیناحور  فذح  يارب  نالا  یئاهتـسد  15 ـ ) .) دوب هتفر  نیب  زا  اهراب  لاح 
هزوح 16 ـ ) .) دنرادن هدیقع  ًالصا  وا  تلاسر  هب  تیناحور و  يرکف  يانبم  هب  هک  تسا  نیا  مه  ناشنتشادن  تسود  ّتلع  دنرادن . تسود  ار 

لئاسم اذـل  تسا ؛ طبترم  اج  همه  اـب  تسا ، تکرح  رد  تسا ، ناـیرج  رد  هعماـج  یهرکیپ  رـساترس  رد  هک  تسا  ینوخ  لـثم  تیناـحور  و 
زا یلئاسم  اب  یّتح  زورما و  يایند  لئاسم  یمالـسا ، ماظن  لـئاسم  روشک ، لـئاسم  اـب  دراد  ینتـسسگان  يدـنویپ  هزوح ، لـئاسم  تیناـحور و 

گرزب يالـضف  دـیلقت ، مظعم  عـجارم  زورما  دناهداتـسیا . ماـظن  رـس  تـشپ  هوـک  لـثم  هـیملع  ياـههزوح  زورما  17 ـ ) .) هتـشذگ خیرات و 
هتـشاد ینابیتشپ  هب  جایتحا  ماظن  هک  یئاج  ره  یـسایس ، ياههنیمز  رد  یملع ، ياههنیمز  رد  ناوج ، يالـضف  بـالط و  یلاـع ، ياهتیـصخش 
تردق سأر  رد  نویناحور  نیا  ارچ ...  هک ...  دننکیم  يراشفاپ  ياهدـع  زورما  18 ـ ) .) دناهدرک ینابیتشپ  تماهـش  توق و  لامک  اب  تسا .
تردـق سأر  رد  دنـشاب ، لداع  اـسراپ و  بوخ و  ياـهمدآ  نویناـحور ، رگا  هن ، دورب !؟ مدرم  لد  زا  نید  هک  دـنوشیم  بجوم  دـناهدمآ و 

نید و هب  رتشیب  ار  نانآ  دـننیبب ، ار  نیا  دـنهاوخیمن  هک  یناسک  نآ  فنا  مغریلع  هکلب  دـنکیمن ، جراـخ  نید  زا  ار  مدرم  طـقف  هن  ناـشندوب ،
زا هک  یـسک  لّوا  دنک ، ادیپ  جـیورت  نید  دـشیم  بجوم  تردـق ، زا  يریگهرانک  ینید ، نارادـمامز  يارب  رگا  دـهدیم . شیارگ  تیناحور 

عـضو رد  زورما  هیملع .. ، ياههزوح  هعیـش و  تیناـحور  19 ـ ) .) دوب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا یبن  دوخ  درکیم ، يریگهراـنک  تردـق 
هعماج کی  تشونرـس  رد  دناوتیم  ناشیهقف  یملع  قیقحت  ثحب و  سرد و  هک  تسا  نیا  عضو  نآ  دناهتفرگ . رارق  مه  ياهداعلاقوف  رایـسب 

ياـهنارحب دـنک . ینیبـشیپ  ار  يرکف  ياـهنارحب  هک  دـیایب  دوجو  هب  ناوـت  نیا  تیفرظ و  نیا  دـیاب  هیملع  ياـههزوح  رد  20 ـ ) .) دشاب رثؤم 
، دننکیم رهاظ  ار  ناشدوخ  ناهگان  دندراذگیم ؛ رثا  جیردت  هب  دنوشیم ؛ دراو  مارآ  ادصورـس و  یب  دنتـسین ؛ یـسایس  ياهنارحب  لثم  يرکف ،

تقیقح دنتسنادن . بالقنا  نیا  وزج  ار  ناشدوخ  نویناحور ، زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  تقیقح  21 ـ ) .) تسین ناسآ  ناشجالع  هک  یلاح  رد 
زا یضعب  هک  تسا  نیا  تقیقح  رتالاب . یّتح  دندرکن . لّمحت  ار  بالقنا  نیا  ِیتیلوئسم  نیگنـس  ياهراب  نویناحور  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا 

ماظن رد  ار  کچوک  ياهبیع  هک  دـندوب  اهیـضعب  دـننک ...  رواب  نآ ، يزوریپ  زا  دـعب  ار  بالقنا  ماـیپ  یّتح  دـندشن  رـضاح  نویناـحور ، نیا 
تیبوـبحم تساـم . یگیاریپـیب  رد  اـم ، یئاـبیز  تـسا »، نتـساریپ  ز  ورـس ، نتـسارآ  « ـ ) 22 .) دـندرک گرزب  هدـمع و  یمالـسا ، يروـهمج 

،. تسا رّـضم  ناشیارب  نویناحور  يرگیفارـشا  لمجت و  تسوا ...  یگیاریپیب  یگداس و  رد  تسین ، وا  يرگیفارـشا  لـمجت و  رد  تیناـحور ،
، یناحور هبلط و  تسا ، رّـضم  نویناحور  يارب  تسا ، يداع  مدرم ، یلومعم  یگدـنز  رد  هک  يرهاوظ  اـههیاریپ و  زا  یخرب  هب  ندـش  هدولآ 
اهـشور و زا  یئاهبنارگ  ثاریم  رب  لمتـشم  هیملع  هزوح  23 ـ ) .) تسا یگبلط  یگداس  مه  تیناحور  یگداس  رهظم  دنـشاب و  هداس  یتسیاـب 

هدافتـسا تیقالخ  راکتبا و  يورین  زا  دـیاب  نآ ، رب  نوزفا  ینف و  یملع و  ثارت  نیا  زا  ندرب  هرهب  يارب  تسا . یملع  اههتخودـنا  اـههبرجت و 
يوقتاب یملاع  رگا  24 ـ ) .) دنناسرب ینونک  حطس  هب  ار  ینید  ياهشناد  دنتسناوت  هک  دوب  دوخ  تیقالخ  راکتبا و  اب  زین  حلاص  فلـس  درک و 

هوک نیمه  دینیبیم  تقو  کی  تسیک  نمـشد  تسود و  هک  دنادن  درذگیم و  هچ  ایند  رد  هک  دنادن  دـشابن ، نامز  هب  يانـشآ  اّما  دـشاب ، مه 
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؛ دـنکب دـب  راک  دـهاوخیم  هدرکن  يادـخ  هک  نیا  دـمع و  يور  زا  هن  شراک  هتبلا ، دوشیم . لیدـبت  لطاب  يوزارت  رد  ياهنزو  هب  اوقت  ملع و 
مجحت هنامزب ال  ملاعلا  . » دیشاب هاگآ  تسا ، دهاوخیم ، هچ  ام  زا  تسیک و  نمـشد  هک  نیا  نتـسنادن  و  ّتیعـضو ...  نتـسنادن  رثا  يارب  هکلب 

رازبا و اهنیا ، رانک  رد  . تسین دروم  ود  نیا  طقف  اّما  تسا ؛ ندـش  یقّتم  ندـناوخ و  سرد  ناتهفیظو ، هک  دـینادب  امـش  25 ـ ) «) سباّوللا هیلع 
هزوح و 1و2 ) تشون : یپ  ( 26 .) دش دهاوخ  مامت  مدرم  امش  ررض  هب  اهنیا  دشابن ، تریصب  نآ  مشچ و  نآ  رگا  هک  تسا  مزال  مه  یمـشچ 
ـ  یمالـسا تاغیلبت  نامزاس  رـشان  يربهر » مظعم  ماقم  رتفد  ، » ۀحفـص 36 لوا ـ  دـلج  يربهر ـ  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  ۀـنیآ  رد  تیناحور 
ـ  نیّسردم ۀعماج  : رشان يربهر ـ » مظعم  ماقم  تاشیامرف  يریگیپ  داتس  « ـ  ص 60 تیالو ـ  راونا  ( 4 ۀحفص 4 . نامه ، ( 3 لّوا . پاچ  ، 1375

ۀحفص نامه ، ( 7 ۀحفص 63 . نامه ، ( 6 ۀحفص 6 . ج 1 ، يربهر ، مظعم  ماقم  ياهدومنهر  ۀـنیآ  رد  تیناحور  هزوح و  ( 5 تشهبیدرا 71 .
، نامه ( 13 ۀحفص 37 . نامه ، ( 12 ۀحفص 181 . نامه ، ( 11 ۀحفص 19 . نامه ، ( 10 ۀحفص 17 . نامه ، ( 9 ۀحفص 192 . نامه ، ( 8 . 236

يربهر مظعم  ماقم  تانایب  روضح ، ضیف  ( 17 ۀحفص 239 . نامه ، ( 16 ۀحفص 160 . نامه ، ( 15 ۀحفص 165 . نامه ، ( 14 ۀحفص 182 .
هزوح و ( 19 ۀحفص 29 . نامه ، ( 18 ۀحفص 6 . 1379 ـ  لّوا / پاچ  یمالسا ـ  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق 14و 15/7/79 ـ  رهش  هب  رفس  رد 
(22 ۀحفص 31 . روضح ، ضیف  ( 21 ۀحفص 254 . نامه ، ( 20 ۀحفص 240 . ج 1 ـ  يربهر ـ  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  ۀـنیئآ  رد  تیناحور 
(25 ۀحفص 333 . نامه ، ( 24 ۀحفص 195 . نامه ، ( 23 ۀحفص 74 . ج 1 . يربهر ، مظعم  ماقم  ياهدومنهر  ۀـنیئآ  رد  تیناـحور  هزوح و 
5/8/69 ( . 2 . ) مـق مـیقم  یقارع  نویناـحور  عـمج  رد  ینارنخـس  8/1/61 ـ  ( . 1  ) عباـنم ۀحفـص 129 . ناـمه ، ( 26 ۀحفـص 127 . نامه ،
ـ  هقف جراخ  سرد  زاـغآ  ( . 4 . ) 15/7/71 يرایتخب ـ  لاحم و  راهچ  ءاـملع  عمج  رد  ینارنخـس  ( . 3 . ) هدازآ نویناـحور  عمج  رد  ینارنخس 
اب رادــید  رد  ( . 7 . ) 17/2/63 ناردـنزام ، تیناحور  اـب  رادـید  ( . 6 . ) 11/9/66 هیـضیف ، ۀـسردم  رد  بـالط  عـمج  رد  ( . 5 . ) رهم 1370

رادید ( . 10 . ) 11/9/66 هیضیف ـ  هسردم  بالط  عمج  رد  ( . 9 . ) 21/6/73 هقف ـ  جراخ  سرد  زاغآ  ( . 8 . ) 6/2/61 نارهت ـ  برغ  تیناحور 
رد ( . 13 . ) 11/10/70 رهشوب ـ  ءاملع  عمج  رد  ( . 12 . ) 2/3/63 نارهت ـ  رد  عمج  همئا  رانیمس  ( . 11 . ) 26/8/66 ههبج ـ  هب  مزاع  بالط  اب 
( . 16 . ) 24/1/61 ناجیابرذآ ـ  ءاملع  اـب  رادـید  ( . 15 . ) 30/3/61 راوزبس ـ  تیناحور  اـب  رادـید  ( . 14 . ) 3/1/66 نیاق ـ  تیناحور  رادـید 

هیضیف هسردم  بالط ، عمج  رد  ( . 18 . ) 14/7/79 مق ، هیضیف  هسردم  رد  بالط  عمج  رد  ( . 17 . ) 22/10/67 ناتسرل ـ  تیناحور  هب  رادید 
عمج رد  ( . 21 . ) 11/9/66 هیضیف ـ  هسردم  بالط  عمج  رد  ( . 20 . ) 5/11/73 ناضمر ـ  هناتسآ  رد  نویناحور  اب  رادید  ( . 19 . ) 14/7/79  ـ

.11/9/66 هیضیف ـ  هسردم  بالط  عمج  رد  ( . 23 . ) 27/2/63 هیـضیف ـ  هسردم  بالط  عمج  رد  ( . 22 . ) 14/7/79 هیضیف ـ  هسردم  بالط ،
26/10/72 يراذـگهمامع ، مسارم  رد  ( . 26 . ) 18/11/71 يرازگهماـمع ـ  مسارم  رد  ( . 25 . ) 24/8/71 نیـسردم ـ  هعماج  هب  مایپ  ( . 24)

/خ

مالسا ياوتحم  رئاعش و  ظفح 

ادـیپ ققحت  روشک  رد  رتیوق  زورهبزور  مه ، رانک  رد  یتسیاب  زیچ  ود  یلاـعلا ) هلظدـم  ) يربهر مظعم  ماـقم  مالـسا  ياوتحم  رئاعـش و  ظـفح 
ار اهفرح  نیا  هک  دننکیم  یعس  نانمـشد  تسا .  مهم  یلیخ  نیا ، تسا .  هعماج  یمالـسا  يامن  رهاوظ و  ریاعـش و  راثآ و  ظفح  لوا ، دنک :

نیا دوشب .  ظفح  دیاب  هعماج  یمالـسا  رهاوظ  تسا .  نمـشد  نمـشد ، دـیهدن .  نمـشد  فرح  هب  شوگ  نکیل  دـننک ؛ یتاغیلبت  نامدرابمب 
دیاب رتشیب  دـنراد ، تیرومأم  هک  یناسک  دنـشاب .  بظاوم  دـیاب  نادرم  دنـشاب .  بظاوم  دـیاب  نانز  تسا .  هنومن  یمالـسا  يهعماج  هعماج ،

نارگید زا  رتشیب  دنراد ـ  ار  بالقنا  هب  هتسباو  ياهسابل  هک  یناسک  رگید  نویناحور و  لثم  دنبالقنا ـ  سابل  رد  هک  یناسک  دنشاب .  بظاوم 
ألخ اجنیمه ، نم  دنهدب .  رارق  یمالـسا  تروص  کی  ار  هعماج  تروص  هک  دننک  یعـس  دـیاب  هعماج  داحآ  يهمه  دنـشاب .  بظاوم  دـیاب 

اب ام  تسا .  یمالـسا  راعـش  کی  ناذا ، ارچ ؟ دسریمن .  ناسنا  شوگ  هب  ناذا  يادص  نارهت ، نیا  رد  موشب .  روآدای  ار  نامهعماج  رد  ناذا 
هلباقم يزیچ ، نینچ  اب  میفلاخم .  دـنوشب ، اههیاسمه  محازم  دـنناوخب و  هحون  ای  نآرق  ای  رعـش  بش ، زا  یتقو  رید  ات  وگدـنلب ، تشپ  هکنیا 
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زیچ ناذا ، میقفاوم .  دصرددص  دوشب ، جراخ  اههرجنح  زا  صوصخب  حبـص ، برغم و  رهظ و  لوا  ناذا ، يادص  هکنیا  اب  اما  مینکیم ؛ مه 
 . دهدیم دیما  اهلد  هب  هجوت ، اب  ناذا  تسین ؟ ناذا  هعماج  رد  ارچ  ربکاهللا . » « ، » حالفلا یلع  یح  « ، » ةولصلا یلع  یح  « ؛ تسا یبوخ  یلیخ 
 . درادن یلاکـشا  هرجنح  اب  دننکن ؛ هدافتـسا  وگدنلب  زا  حبـص ، ناذا  يارب  اهرحـس ، رد  هتبلا  دنکیم .  نشور  ار  هدرـسفا  ياهلد  ناذا ، گناب 

تقو رد  اهدجـسم  دـشاب .  روطنیا  هعماج ، رهاوظ  يهمه  دوشب .  تمحز  بابـسا  تسا  نکمم  وگدـنلب  اـما  تسا ، يرادـیب  تقو  دـنچره 
لایخ دنراد .  رارق  اهلد  اهمـشچ ، تشپ  دننیبیم و  ار  رهاوظ  اهمـشچ ، دشاب .  عکار  دـجاس و  رکاذ و  ياهناسنا  زا  لامالام  راشرـس و  زامن ،

ییاهلد زین  اهمشچ و  نیا  تسا .  یناسنا  نهذ  ناج و  لد و  مشچ ، تشپ  ریخن ، دناهتشاذگ .  اجنیا  رد  هک  دنتسه  ییهشیش  اهمشچ ، دینکن 
يدج ملع ـ  ینعی  یمالـسا ـ  ياهاوتحم  دیاب  نآ  تازاوم  هب  هک  تسا  نیا  مود ، دـنوشب .  رپ  مالـسا  ياههناشن  زا  دـیاب  تساهنآ ، تشپ  هک 

یقیقحت یلمع و  راک  هاگشناد ، طیحم  رد  ندناوخ  سرد  هب  دنلیصحت ، لوغشم  هک  یناسک  رگید  دیتسه و  وجشناد  هک  امـش  دوش .  هتفرگ 
زا معا  تسه ـ  یگدـنزاس  صوـصخب  لاغتـشا و  شـالت و  راـک و  هک  اـجره  دـیهدب .  تـیمها  اهدادعتـسا  نداد  دـشر  ندرک و  افوکـش  و 

نـشور تهج  رد  مدرم  تکرح  ظاـحل  زا  نیا ، دوشیم .  مکحم  اـههینب  اـههیاپ و  رگید ـ  ياـهاج  ریاـس  رازاـب و  هرادا ، هعرزم ، هناـخراک ،
شرون تسه ، نشور  هللادمحب  هتبلا  دینکب ـ  رتغورفرپ  رتنـشور و  هچره  ار  غارچ  نیا  دـیناوتب  رگا  امـش  کلم .  نیا  رد  مالـسا  غارچ  ندرک 
اهتوغاط اهناطیـش و  ییاضران  هتبلا  دش .  دهاوخ  رتشیب  ایند  رد  یمالـسا  میظع  تکرح  نیا  مینکب ـ  دیاب  شرتغورفرپ  اما  هتفرگ ، ار  ایند  مه 

، دـنوشب رترود  اـم  زا  اهناطیـش  هچره  تسا .  رتیـضار  اـم  زا  ادـخ  دنـشاب ، رتیـضاران  اـم  زا  هچره  رتهب .  دـش ؛ دـهاوخ  رتشیب  امـش  زا  مه 
 . دش دهاوخ  رتشیب  شراک  رد  تیقفوم  دـشاب ، رتیـضار  ناسنا  زا  دـشاب و  رتشیب  ناسنا  اب  ادـخ  هچره  دـنوشیم .  رتکیدزن  ام  هب  ناگتـشرف 

اهییاکیرما يهلیـسوهب  مییایب  هکنیا  مان  اب  مالـسا ، مان  اب  بـالقنا ، لوا  هک  ییاعدـمرپ  لـقعمک و  ياـهحولهداس  نآ  دـینکیم  لاـیخ  اـمش 
دـندوب و هدـش  قفوم  هللاابذایعلا ـ  رگا ـ  دـنهدب ، اکیرما  لیوحت  مارتحا ، اـب  یتسدود و  ار  اـم  بـالقنا  دنتـساوخیم  مینک ، يوق  ار  ناـمدوخ 

اهراک نیا  زا  یلیخ  میدوب ، هدیـسرن  اهام  رگا  دندرکیم و  دنتـشاد  هک  دندوب ـ  هدرک  ظفح  ام  ياهناگداپ  رد  ار  ییاکیرما  یماظن  راشتـسم 
نکمم ایآ  دندوب ، هداد  رارق  اکیرما  تمدخ  رد  ینتورف ، عضاوت و  لامک  اب  ار  ناریا  دندوب و  هدرک  رارقرب  ار  اکیرما  اب  طابترا  رگا  دشیم ـ 

، دشاب اهتردق  اهتردقربا و  ياپ  ناشن  هک  ییاجره  هللاو ، الک .  اشاح و  دنک ؟ بسک  ار  تیقفوم  همهنیا  ام ، بالقنا  روشک و  زورما  هک  دوب 
ياهقیفوت نیا  یمدرم و  طاشن  نیا  میظع و  تکرح  نیا  ام و  تفرـشیپ  یلم و  فرـش  تسا .  تلم  نآ  یتخبدـب  يزورهیـس و  ناشن  اـجنآ 

کیدزن یناطیش و  ياهتردق  زا  ضارعا  ییانتعایب و  ییادج و  رثا  رب  دناهتشاد ، زورما  ات  هللادمحب  ام  ياهتلود  ناریا و  تلم  هک  يرامشیب 
یلاعلا هلظدم  ) يربهر مظعم  ماقم  رتفد  ج 4 ، تیالو ، ثیدح  عبنم : تسام ) .  تالکشم  لح  دیلک  نیمه ، تسادخ و  هب  ندش 

ییوجشناد جیسب  دروم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياه  هاگدید  رب  یلمأت 

ریبک ربهر  یشیدنارود  يرگن و  هدنیآ  دنیآرب  هک  ییوجشناد  جیسب  ییوجشناد  جیـسب  دروم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياه  هاگدید  رب  یلمأت 
هاگـشناد یمومع  ياضف  رد  شروضح  زا  ههد  هس  دودح  تشذگ  اب  دـشاب ، یم  هیلع ) هللا  تمحر  ) ینیمخ ماما  ترـضح  یمالـسا  بالقنا 

، ییوجـشناد جیـسب  یبالقنا » تلاسر   » و ییوجـشناد » هصخـشم  . » تسا هدـش  لیدـبت  ییوجـشناد  رثوم  ياه  لکـشت  زا  یکی  هب  زورما  اـه ،
- یبالقنا لکشت  نیا  تیمها  هب  هجوت  اب  دراد . یمالـسا » هاگـشناد   » تمـس هب  تکرح  رد  نآ  نیداینب  شقن  يدربهار و  تیمها  زا  تیاکح 

ییوجشناد ياه  صخاش  زین  نآ و  ياهدربهار  اهزاین و  ییوجشناد و  جیسب  نییبت  هب  تشاددای  نیا  رد  اه ، هاگـشناد  طیحم  رد  ییوجـشناد 
يدعب ود  لکشت  کی  جیـسب   » یماظن هن  ییوجـشناد  لکـشت  ییوجـشناد ؛ جیـسب  فلا ) میزادرپ . یم  يربهر  مظعم  ماقم  مالک  رد  یجیـسب 

؟ تسا یماظن  نامزاس  کی  افرص  هاپس  ایآ  تسیچ ؟ هاپس  دراد . هاپس  هب  لاصتا  کی  هاگشناد و  ییوجـشناد و  طیحم  هب  لاصتا  کی  تسا .
، تمواقم يارب  هک  تسا  يا  هعومجم  هاپس  تسا . یماظن  نامزاس  کی  زا  رتارف  هاپس  تسا )...( هناعاجش  یبالقنا و  تمواقم  دامن  هاپـس  هن ،

یمالسا بالقنا  زیخلصاح  نیمز  زا  دیناوخ ، یم  سرد  اه  نآ  يارب  هاگـشناد  رد  زورما  امـش  هک  ییاه  فرح  نامه  يارب  تدهاجم ، يارب 
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وجشناد امش  دیتسین . یماظن  امش  هک  تسا  نیا  خساپ  ییوجشناد ؟ لکشت  وجشناد و  ای  دیتسه  یهاپس  امش  دعب ، ود  نیا  اب  الاح  دیئور )...(.
راختفا ندوب  یماظن  تسین . فعـض  هطقن  هجو  چیه  هب  ندوب  یماظن  میوگ  یم  هلـصافالب  نم  هتبلا  دـیتسه .)...( ییوجـشناد  لکـشت  کی  و 

ياه هصرع  يراد  نادـیم  یجیـسب 1 - يوجـشناد  ياه  صخاش  1 ب ) «. دـیرادن ار  راختفا  نیا  ییوجـشناد  طـیحم  رد  امـش  یهتنم  تسا .
نیا یـساسا .)...( یتایح و  ياه  شلاچ  نادیم  ینادیم ؟ هچ  ندمآ . نادـیم  هب  ندـمآ و  هنحـص  هب  ینعی  جیـسب   » یگدـنز یـساسا  یتایح و 

شلاچ نیا  رد  تسا )...(. یگدنام  بقع  ناربج  يارب  نوگانوگ  ياه  شلاچ  نادـیم  تسا . ملع  دـیلوت  ییاناد و  رکف و  نادـیم  اه ، نادـیم 
یـسایس عافد  شلاچ  تسه ، مدرم  هب  یناسر  تمدـخ  یگدـنزاس و  شلاچ  تسه ، رکف  دـیلوت  شلاچ  تسه ، یملع  ییاناد و  شلاچ  اـه ،

دیاب امـش  دوشب ، ملع  دراو  همه  زا  رتولج  دیاب  جیـسب   » يزاتـشیپ - 2 2 «. تسه یماظن  عافد  شلاچ  تسه ، یـسایس  مجاهت  شلاـچ  تسه ،
تلادع - 3 3 «. دینک فرـصت  ار  ملع  هدـشن  هتخانـش  قافآ  یملع و  ياه  يروآون  ار ، يروآ  نف  ياه  هصرع  ار ، یملع  ياه  هصرع  دـیورب 

، هن یتسین  بلط  تلادع  وت  دیوگب  دتسیاب و  یـسک  يور  رد  ور  ناسنا  هک  تسین  نیا  هب  یبلط  تلادع  تسا . بلط  تلادع  یجیـسب   » یبلط
« هناخ بحاص   » ساسحا - 4 4 .« دوش یحارط  نآ  رد  هنابلط  تلادع  ياه  تسایـس  هک  دسرب  يا  هطقن  هب  هعماج  دـیاب  دراد . راک  زاس و  نیا 

نارگن دناد ، یم  دوخ  شالت  هب  هتسباو  ار  هدنیآ  دوخ و  هب  قلعتم  ار  روشک  هک  يزوسلد  رـصنع  نآ  ینعی  جیـسب   » روشک هب  تبـسن  نتـشاد 
ییوجـشناد جیـسب   » ینیب نـشور  لـیلحت و  رکف ، نآ 1 - یـساسا  ياـهزاین  ییوجـشناد و  جیــسب  5 ج ) «. تسا هناـخ  بحاـص  نوچ  تسا ،

هب ای  يزادرپ - هشیدنا  رکفت و  رکف ، تسا . ینیب  نشور  لیلحت و  رکف و  هب  شلوا  زاین  یساسا . يرصنع و  یلصا و  ياهزاین  دراد . ییاهزاین 
-2 6 «. يراج لئاسم  هنیمز  رد  یللملا و  نیب  لئاسم  هنیمز  رد  بالقنا ، لئاسم  هنیمز  رد  مالسا ، لئاسم  هنیمز  رد  کیروئت - راک  اهامش  لوق 
-3 7 «. دیوش دراو  ملع  ياه  نادیم  رد  دیاب  تسا . مزال  امش  يارب  یملع  داهج  یملع . داهج  زا  تسا  ترابع  رگید  زاین  کی   » یملع داهج 
اب ار  ضئارف  دـینکن . هانگ  هک  دـشاب  نیا  نات  یعـس  تسا )...(. تیونعم  قالخا و  هلأسم  امـش  هدـمع  ياـهزاین  زا  یکی   » تیونعم قـالخا و 

یعـس دیتسه ، رگیدمه  اب  هک  نوگانوگ  ياه  طیحم  رد  دینک . ادیپ  سنا  نآرق  اب  دـینکن . تلفغ  ادـخ  دای  زا  دـیهدب . ماجنا  تبغر  قوش و 
زا دنراد ، يرتشیب  راظتنا  اه  هبلط  زا  مدرم  دیتسه ؛ اه  هبلط  ام  هیبش  انعم  کی  هب  امـش  دینک . کمک  رگیدـکی  تیونعم  يرادـنید و  هب  دـینک 

تـسرد يرکف  هعوـمجم  کـی  تسا . زرو  هشیدـنا  هعوـمجم  امـش  ياـهزاین  هلمج  زا   » رکف قاـتا  - 4 8 «. دـنراد يرتشیب  راظتنا  مه  جیـسب 
ماما تسا . گرزب  تالیکـشت  نیا  فلتخم  ياه  شخب  رد  تیحالـص  اب  دارفا  شنیزگ  اهزاین ، زا  یکی   » اـه يذوفن  زا  تبقارم  - 5 9 «. دینک

نآ 1- ياهدربهار  جیـسب و  10 د ) .« دـیزیهرپب اه  يذوفن  زا  دـندرک  یم  هیـصوت  اهوجـشناد - هلمج  زا  همه - هب  هشیمه  هیلع ) هللا  ناوضر  )
- شپترپ نوخرپ و  تبثم و  يانعم  نامه  هب  یجیـسب - وجـشناد و  هراومه  دـیوشن و  راک  هظفاحم   » يراک هظفاحم  مدـع  اـب  مأوت  يرایـشوه 

راک نمـشد  تاقوا  یهاگ  دیـشاب )...(.» مه  رایـشوه  یلو   » هک تسا  نیا  دیوشن ،» راک  هظفاحم   » میوگ یم  هک  نیا  هلابند  هتبلا  دینامب . یقاب 
فرح نیا  دهاوخ  یم  ارچ  سپ  تسا ، لطاب  قحان و  نمشد  دوش ! رداص  رفن  کی  نابز  زا  یقح  فرح  هک  دهد  یم  بیترت  يا  هنوگ  هب  ار 
دیابن ار  نمـشد  لزاپ  دز . دیابن  ار  قح  فرح  اجنیا  دنک . لماک  ار  شدوخ  لزاپ  دـهاوخ  یم  نوچ  دوشب ؟ رداص  صخـش  نآ  نابز  زا  قح 

اه يزاب  حانج  یسایس و  طوطخ  رـس  الاب  زا  ار  بلاطم   » یگنهرف یعامتجا و  یـسایس ، ياه  هدیدپ  هب  یحانجارف  هاگن  - 2 11 «. درک لماک 
هتفاـی و مظن  لکـشت  کـی  هک  نآ  نـیع  رد  ییوجـشناد  جیـسب   12. مراد عـقوت  یجیـسب  يوجـشناد  زا  نم  هک  تـسا  يزیچ  ناـمه  ندـید ،

یم فراعتم  ییوجشناد  ياه  نامزاس  بیقر  ار  دوخ  هن  دوش و  یم  لح  مضه و  یسایس  ياه  حانج  رد  هن  تسا ، یهدنامزاس  زا  رادروخرب 
هک تساطخ  نیا  دیـشکن . تسد  مه  رهاوظ  زا  دـیبلطب . ار  نآ  دـینک و  هجوت  اه  قمع  هب   » نطاـب رهاـظ و  هب  ناـمزمه  هجوت  - 3 13 «. درمش
یم نوگانوگ  ياه  يداو  هب  ار  ناسنا  رهاظ ، نیمه  ریخن ، تسین . مهم  رهاظ  درک ، تسرد  ار  نطاب  دیاب  هک  دنک  مهوت  ای  دنک  لایخ  یسک 
مزال مالـسلا ) مهیلع   ) همئا هب  لسوت  سلاجم  نیمه  اعد ، سلاجم  نیمه  ینید ، دـبعت  هب  يدـنب  ياپ  یمالـسا ، رهاـظ  ینید ، رهاـظ  دـناشک .

ییوجـشناد جیـسب  ياضعا  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تاـنایب   1 : . اهتـشون یپ   14 .« دـینک هارمه  ییاناد  اـب  ار  اـه  نیا  همه  اـهتنم  تسا ،
مظعم ماقم  تانایب  3  . 1384.3.5 ، . یجیسب نایوجـشناد  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  2  . 1386.3.31 ، . روشک رسارس  ياه  هاگشناد 
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نایوجـشناد رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - 4 نیشیپ . روشک ، رـسارس  ياه  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ياضعا  رادید  رد  يربهر 
ماقم تانایب  6 . . نیـشیپ روشک ، رـسارس  ياه  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ياضعا  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  5 . . نیشیپ یجیسب ،

ياضعا رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  7 . . نیشیپ روشک ، رسارس  ياه  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ياضعا  رادید  رد  يربهر  مظعم 
ياه هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ياضعا  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  8 . . نیشیپ روشک ، رسارس  ياه  هاگشناد  ییوجـشناد  جیـسب 

تانایب 10 . . نیشیپ روشک ، رسارس  ياه  هاگشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ياضعا  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  9 . . نیشیپ روشک ، رسارس 
رادـید رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  11 . . نیـشیپ روشک ، رـسارس  ياه  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ياضعا  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم 

، ییوجـشناد جیـسب  ییامهدرگ  نیمجنپ  هب  يربهر  مظعم  ماقم  ماـیپ   13 . . نیشیپ روشک ، رسارس  ياه  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ياضعا 
ناهیک همانزور  عبنم : نیشیپ . یجیسب ، نایوجشناد  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب   14  . 1377.7.14.

هار غارچ 

. دریگب رارق  مه  ام  هدافتسا  دروم  دنناوت  یم  اهرازبا  نیا  هک  نیا  زا  دنلفاغ  نانمشد )  ) اهنآ يربهر  مظعم  ماقم  هاگدید  زا  تنرتنیا  هار  غارچ 
رگا تسا . هفرط  ود  هار  کی  ینعی  مینکب ، هدافتسا  نآ  زا  میناوت  یم  مه  ام  دوبن ، یصاصتخا  رازبا  کی  دمآ ، دوجو  هب  تنرتنیا  یتقو  ینعی 
دیاب مهام  مینک . هدافتسا  میناوت  یم  مه  ام  دنک ، هدافتسا  هتـشر  نیا  یملع  ياه  هزات  اهتفرـشیپ و  زا  تاطابترا و  مولع  زا  دناوت  یم  نمـشد 

تیاده مینک و  هدافتسا  ام  دوش  یم  دننک ، یم  رشتنم  تلالـض  هک  ییاه  هویـش  نامه  زا  دراد ؟ یعنام  هچ  مینک . هدافتـسا  ات  میورب  شلابند 
تسا نکمم  هچ  ره  ات  درک  هدافتسا  اه  رازبا  هنوگ  نیا  زا  دیاب  تسا ...  ییالاب  دادعتسا  اه ، رازبا  زا  هدافتسا  رد  ام  دادعتسا  مینک . رـشتنم  ار 
هیملع ياههزوح  تسا . هدرک  يدایز  ياهتوافت  هتـشذگ  اب  هیملع  ياه  هزوح  فیاظو  زورما  ( 1 .) مینک رتعیسو  ار  دوخ  يراذگ  رثا  هریاد 
دینیبب زورما  تسین . یفاک  دـشاب ، هتـشاد  يزغم  رپ  یلاع و  ياوتحم  رگا  مه  یتّنـس  تروص  هب  نتفر  ربنم  تسین . تعامج  هماـقا  يارب  طـقف 

، تاروصت راـکفا ، دنیـشن و  یم  کـچوک  هاگتـسد  کـی  ياـپ  ناوج  رفن  کـی  اـیند  فرط  نیا  هدـش ؛ عونتم  ردـقچ  اـیند  رد  غیلبت  لـیاسو 
زورما دنکیم .  تفایرد  ایند  فرط  نآ  زا  یسک -  ان  ره  هکلب  یسک -  ره  يوس  زا  ار  یلمع  ياهداهنشیپ  يرکف و  ياهداهنـشیپ  تالیخت ،

، نینمؤم مدرم و  راکفا  نادیم  دـسر . یم  ایند  ياج  همه  هب  ناسآ  فرح ، دراد و  دوجو  عونتم  رایـسب  یطابترا  لیاسو  هراوهام و  تنرتنیا و 
هب يرکف  رازراک  نیا  میراد .  رارق  يرکف  یقیقح  رازراک  گـنج و  نادـیم  کـی  رد  اـم  زورما  تسا .  نوگاـنوگ  تارکفت  رازراـک  هصرع 

ياهرابنا یمالسا و  رکفت  تامهم  زا  تسام -  زاین  هک  ار  هچنآ  میوشب و  نادیم  نیا  دراو  رگا  تسام . دوس  هب  تسین ؛ ام  نایز  هب  هجو  چیه 
(2 .) مینکب ار  راک  نیا  دـیاب  ام  هک  تسا  نیا  هلأسم  نکیل  تسام ؛ اـب  دُرب  ًاـعطق  مینک ، فرـص  میـشکب و  نوریب  یمالـسا -  یهلا و  فراـعم 
 / 11  ) نامرک بّالط  عمجرد  یلاعلا ) هّلظ  ّدم   ) يربهر مّظعم  ماقم  تانایب  هدیزگرب  . 2 ???? دادرخ   ?? هرامش -  هکف -  همانهام  . 1 عبانم :

(1384  / 2

تیالو رظنم  زا  وجشناد 

ناوا ات  بالقنا  زا  لبق  زا  ییوجـشناد  تکرح  ياه  یگژیو  یلاعلا ) هلظدـم  ) يربهر مظعم  ماقم  نایب  رد  وجـشناد  تیالو  رظنم  زا  وجـشناد 
؛ ییارگ تحلصم  لباقم  رد  ییارگ  نامرآ  - 1 زا : تسا  ترابع  تکرح  نیا  تایـصوصخ  منک  یم  ضرع  ار  دـعب  هب  اج  نیا  زا  بالقنا و 

یبزح نوگانوگ  ياه  یگتسباو  زا  ییاهر  يدازآ و  - 3 صولخ ...  افص و  قدص و  - 2 ندش . ... اه  نامرآ  بوذجم  اهنامرآ و  هب  قشع 
لباقم رد  نتشاد  یفنم  تیـساسح  - 5 رـضاح ) هعومجم  اـضف و  هب  قلعتم   ) ندوبن صاخـشا  رب  ینتبم  اهنیا 4 - لاـثما  يداژن و  یـسایس و  و 

تاـساسحا تکرح  نیا  رب  - 6 لـیاسم . ... نیا  عـفد  یتلادـع و  یب  ضیعبت و  ملظ و  لـثم  تسا  تشز  یناـسنا  ترطف  رظن  زا  هک  يرهاـظم 
دوجو نآ  رد  مه  قیقدت  ندیمهف و  هب  لیم  لیـصحت و  شنیب و  رکفت و  قطنم و  تسه ، تاساسحا  هکنیا  نمـض  هکلب  دـنک ، یمن  تموکح 
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هعقاو کی  بالقنا ، زا  لبق  ياهلاس  . ... تسوجـشناد تقادـص  افـص و  زا  یـشان  شا  هدـمع  شخب  وجـشناد ، هب  نم  هقالع  قشع و   . ... دراد
ههبج اهدـعب  هک  داتفا  هاگـشناد  رد  یقافتا  یقح ، نخـس  رطاـخ  هب  زور  نآ  نالوئـسم  داـتفا ... قاـفتا  رذآ  مهدزناـش  زور  رد  زیمآ  تیاـنج 
هلئسم دیماجنا ، رفن  هس  ندش  هتشک  هب  دندرک و  هلباقم  نآ  اب  دوب  مه  ییالاو  فده  دنتـشاد و  ناناوج  هک  یفده  نامه  رطاخ  هب  نامیخژد 

. دشاب یسایس  دیاب  وجشناد  دنشاب و  یسایس  دیاب  اههاگشناد  مدرک  ضرع  تقو  کی  هدنب  ( ...* 1 ... .) اکیرمآ اب  تیدض  دوب ، هچ  زور  نآ 
نمـشد زورما  دمهفب  ات  دنـسانشب  ار  ایند  ياه  يدنب  ههبج  ات  دشاب  هتـشاد  یـسایس  لیلحت  تردق  دیاب  وجـشناد  هک  تسا  نآ  فرح  يانعم 

یـسایس و هعلاطم  یـسایس ، راک  یـسایس ، شالت  امـش  رگا  تسا . مزال  امـش  يارب  نیا  دـنک . یم  هلمح  يرازبا  هچ  اب  اجک و  زا  تساجک و 
اب نمشد  دنکن . هدافتسا  رما  نیمه  زا  نمـشد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  هتبلا  دینک . یمن  ادیپ  ار  ییاناوت  نیا  دیـشاب ، هتـشادن  یـسایس  هثحابم 
یم تلفغ  امش  رگا  هک  دیـشاب  بقارم  هنع » منی  مل  مان  نم  و   » دومرف مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تسا . هداتـسیا  يرایـشوه  لامک 

ملع و رصنع  یکی  وجشناد  تیبرت  رد  یلصا  رصنع  ود  ( 2 .) تسا بقارم  يرایشوه  لامک  اب  نمشد  دنک . یمن  تلفغ  امش  زا  نمـشد  دینک 
حیحص و تکرح  نیدت و  هیحور و  زا  ترابع  مه  یکی  تساهزیچ و  لیبق  نیا  یملع و  ياهدادعتسا  ندیـشوج  یملع و  ییاراک  قیقحت و 

بیقعت روشک ، لماک  تیفرظ  اب  تردـق و  اب  رگیدـکی  زا  کیکفت  نودـب  یتسیاـب  رـصنع  ود  نیا  وجـشناد . یحور  يونعم و  يزاـس  ملاـس 
هرکیپ طاشن  اب  هدبز و  گنهاشیپ و  ورشیپ و  هقبط  هک  نایوجشناد  یمدرم ، ماظن  نیا  رد  هک  ما  هتفگ  ییوجـشناد  عماجم  رد  اهراب  ( 3 .) دوش
تکرح ( 4 .) دنـشاب هتـشاد  رثا  شقن و  رگید  ياهاج  زا  شیب  هعماج ، یمومع  تکرح  میـسرت  هدنیآ و  یگدنزاس  رد  دیاب  دنتـسه ، عامتجا 

نمؤم يوجشناد  زا  نمؤم ، داتسا  زا  ام  ياههاگشناد  هللادمحب  ( 5 .) تسا تفرشیپ  هب  ور  ام  ياههاگشناد  رد  اهدادعتسا  ییافوکـش  یملع و 
. دیـشاب بظاوـم  دییامـش  اههاگـشناد )  ) رگنـس نیا  نابرگنـس  میوـگ  یم  اهوجـشناد  امـش  هب  هتبلا  تـسا ... ؛ راشرـس  نمؤـم  ناریدـم  زا  و 
. دـینک میمرت  ار  اـهنیا  تـسا  يرکف  یگنهرف و  ياـهزیرکاخ  اـهزیرکاخ ، دـینک . مـیمرت  ار  اـهزیرکاخ  مـیاد  دوـشن  تسـس  ناـتیاهزیرکاخ 

ادیپ سنا  هغالبلا  جهن  اب  نازیزع  و  نایوجشناد )  ) امـش ( 6 . ) تسا هضیرف  کی  نایوجـشناد  ینورد  یبالقنا  یقالخا و  يرکف و  يزاسدوخ 
سنا نینمؤملاریما  تاملک  هغالبلا و  جهن  اب  ناتتاسلج  رد  تسا . ربدت  لباق  یلیخ  هدننک و  رایـشوه  هدننکرادیب و  یلیخ  هغالبلا  جهن  دینک .

نآ اما  تساعد  باتک  طقف  رهاظلا  یلع  هک  هیداجس –  هفیحص  اب  تقو  نآ  دیتفر  ولج  مدق  کی  داد و  قیفوت  لاعتم  يادخ  رگا  دینک . ادیپ 
زورما ( 7 .) دیریگب سنا  تسا –  ناسنا  دنمتداعـس  یگدنز  يامنهار  باتک  تربع و  باتک  تمکح و  سرد  باتک  هغالبلا ، جـهن  لثم  مه 

هب دـیاب  دـننک  ادـیپ  ار  دوخ  تالاؤس  خـساپ  دـننک و  ادـیپ  قمع  یمالـسا  راکفا  هنیمز  رد  دـنهاوخ  یم  رگا  ام ... ، نایوجـشناد  ام ، ناـناوج 
بوخ و اهنآ  همه   » هک دنراد  نومـضم  نیا  هب  بیرق  يریبعت  راوگرزب ، نیا  ياهباتک  هرابرد  ماما  هک  دننک  هعجارم  يرهطم  دیهـش  ياهباتک 

طیحم رد  دـینک ... یمالـسا  یبالقنا و  طیحم  ار  هاگـشناد  طـیحم  دـیزاسب –  ار  اههاگـشناد  دـیزاسب –  ار  ناـتدوخ  زورما  ( 8 .) تسا دیفم 
هک يزیچ  ره  زا  دننک ... تکرح  بالقنا  مالسا و  رکف  رکف ، کی  اب  نت ، کی  تسد ، کی  دننام  دیاب  ناملسم  یبالقنا و  ناناوج  هاگشناد ،

، دنک نیمأت  ار  ناریا  يادرف  هک  دـیزاسب  ار  یهاگـشناد  دـیناوتب  ات  دـینک . زیهرپ  دـشاب  بالقنا  هار  رد  ادـخ و  هار  رد  یگناگی  نیا  هب  ّلخم 
امش ( 9 .) دـنک دیفـسور  ملاـع  ناراودـیما  ناتـسود و  لـباقم  رد  ار  ناریا  تلم  ناهاوخدـب و  نانمـشد و  لـباقم  رد  ار  یمالـسا  يروـهمج 

ناناوج امـش  دـینک ، لیمکت  ار  دوخ  قالخا  تسا ، یقالخا  يزاـسدوخ  امـش ، فیاـظو  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  دیـشاب  هجوتم  نایوجـشناد ،
یگدنز یمالسا  گنهرف  ینآرق و  تموکح  هیاس  رد  دینکیم ؛ یگدنز  یبوخ  نارود  رد  امـش  تسامـش ، نارود  نارود ، دیراد . ار  تصرف 

رد دـیاب  ملع  دیرامـشب .  منتغم  ار  تصرف  نیا  دـیراد ، ندـش  هتـسیاش  الاو و  يارب  تصرف  يونعم ، یحور و  ظاحل  زا  نیاربانب ، دـینک ؛ یم 
یم باسح  هب  یقالخا  دشر  یلـصا  هیام  مه  ادخ  هب  هجوت  دشاب . یقالخا  دشر  رانک  رد  يدام  یملع و  یتعنـص و  تفرـشیپ  قالخا و  رانک 

سرد بوخ  دـیاب  مراد ...  صخاش  هس  قفوم  يوجـشناد  يارب  نم  تسا . روشک  یتاـیح  هریخذ  روشک و  هدـنیآ  دـیما  وجـشناد ، ( 10 .) دیآ
هرکیپ طاشن  اب  هدبز و  گنهاشیپ و  ورـشیپ و  هقبط  نایوجـشناد ، ( 11 . ) دنکب مه  شزرو  دزادرپب –  سفن  بیذـهت  قالخا و  هب  دـناوخب - 

دیشاب و رایشوه  درذگیم ، هک  هچنآ  هب  تبسن  دینک و  بسک  یسایس  یهاگآ  دینکن . شومارف  ار  ناتدوخ  شقن  نایوجشناد  امـش  عامتجا 
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دننکیم لایخ  شیدناهداس  دارفا  زا  ییهدع  دریگ . رارق  ماظن  ياهفده  تمدخ  رد  امـش ، رـشق  اب  بسانتم  ِیبالقنا  يهناناوج  شپت  هزیگنا و 
يرگیبالقنا هکنیا  ریخ ، دشکب ؛ داد  دوخ  نالوؤسم  رـس  رب  هک  تسا  نیا  شهار  دـشاب ، هتـشاد  یبالقنا  روضح  دـهاوخب  وجـشناد  رگا  هک 

اکیرما رودزم  اهنآ  دنتـسین ؛ تهجمه  نایوجـشناد  اب  نالوؤسم  دشکیم ، داد  رما  نالوؤسم  رـس  رب  وجـشناد  دـینیبیم  هک  ییاجنآ  تسین .
دوب و هنوگنیمه  هتـشذگ  میژر  رد  هکنیااـمک  دنـشکیم ؛ ضارتعا  داـیرف  هرخـالاب  دـنروایب و  تقاـط  دـنناوتیمن  ناـناوج  نیا  دنتـسه و 
هب ییهدع  ادابم  دندیـشکیم . داد  رما  نالوؤسم  رـس  رب  ملاس ، ياهحور  عاجـش و  ياهناسنا  رادـیب و  ياهنادـجو  مدرم و  هبلط و  وجـشناد و 

دیاب دایرف  هلب ، دشکب ! دایرف  یتسیاب  وجـشناد  هک  دننک  میهفت  هداس  ناوج  دـنچ  هب  دـنیایب و  نوگانوگ  ياهدـنفرت  اب  زیگنابیرف و  تروص 
، دینکیم لیصحت  هک  یهاگشناد  ره  رد  دنتسه . ماظن  ناگدننکهرادا  نالوؤسم و  محازم  هک  ییاهتردق  اکیرما و  رس  رب  یلو  دوش ؛ هدیشک 
ملع و سرد و  هب  هاگـشناد ، ياهطیحم  رد  وجـشناد  ناـناوج  دـینک . ظـفح  تسرد  طـخ  اـب  يوق و  تروص  هب  ار  دوخ  ییوجـشناد  روضح 

ناشدوخ تسا ؛ جایتحا  اهنآ  دوجو  هب  ردقهچ  هدنیآ ، زورما و  هک  دننیبب  ناناوج  دنهدب . ار  تیمها  رثکادـح  یمالـسا ، یبالقنا و  يهیحور 
حلاص هتسیاش و  ار  شدوخ  دشاب و  یبالقنا  تکرح  ماگـشیپ  زاتـشیپ و  هشیمه ، لثم  دیاب  وجـشناد  ناوج  مه  زورما  دنزاسب . هدنیآ  يارب  ار 
طاقن زا  ییهطقن  رشق و  ره  زا  درم ، نز و  ناوج و  وجشناد و  هاگشناد و  هک  تسا  ینارود  زورما  دهدب . رارق  گرزب  ياهتیلوؤسم  نیا  يارب 

، ندش رثؤم  ندش ، ملاع  رب  هک  دشاب  راودیما  دناوتیم  هریغ ، ییهقطنم و  یموق و  یـصخش و  یلیماف و  ياهیگتـسباو  هب  انتعا  نودـب  روشک ،
. تسا یمنتغم  یلیخ  زیچ  نیا ، تسا . رداـق  شدوخ  تلم  دازآ  لقتـسم و  تکرح  تهج  رد  ندوب  هدـننکنییعت  روشک و  يارب  ندـش  دـیفم 
رد دیاب  اههاگـشناد ، رد  ام  يهعماج  رـصانع  نیرتکاپ  نیرتهب و  نیا  تلم ، ياههشوگرگج  نادنزرف و  نیا  ناناوج ، نیا  زیزع ، نایوجـشناد 
هب هدرم  يایند  نیا  هب  ندیـشخب  حور  ملاع و  ياـهتلم  ندرک  رادـیب  مالـسا و  مچرپ  ندرک  دـنلب  روشک و  تمظع  تهج  رد  مالـسا و  طـخ 

رتهب زورما  زا  بتارم  هب  یمالـسا ، ناریا  يادرف  هک  دنوشب  نئمطم  ات  دننک ، شالت  راک و  دـنناوخب و  سرد  يرابکتـسا ، ياهتـسد  يهلیـسو 
، دـیهدب ماو  ناونع  هب  دـیهاوخیم  هک  ار  ییاهلوپ  نیا  تسا . هاگـشناد  هزوح و  تدـحو  فدـه  نیا ، تسامـش . فدـه  نیا ، دوب . دـهاوخ 

ناموت دصتـشه  هک  دینیبیم  ًاعقاو  رگا  دینک . تیاعر  ار  اهتیولوا  نامه  مه  اجنیا  رد  زاب  دـینک . میـسقت  اهنآ  يهمه  نیب  هک  درادـن  یموزل 
مدآ ًامتح  هک  دشابن  روطنیا  ینعی  دنتـسه . رفن  رازهداتـشه  رفن ، رازهدص  نآ  هک  دینک  ضرف  دـیریگب . رظنرد  ناموت  رازه  ًالثم  تسا ، مک 

جایتحا دننکیم ، یگدنز  ناشدوخ  رهش  رد  هک  هدع  کی  نوچ  هن ، دنکب . رارقرب  يواست  ای  نزاوت  وجشناد ، فلتخم  ياهرشق  نیب  دهاوخب 
دنهاوخیم و یبیجوت  لوپ  طقف  ییهدع  دنرادن ؛ جایتحا  دنراد ، تاناکما  دنوریم و  رگید  رهش  هب  رهـش  کی  زا  هک  مه  هدع  کی  دنرادن ؛
هک دنتسه  مه  ییاههاگتسد  هتبلا  مینامب . لفاغ  فعضتسم  ِریقف  نایوجشناد  لاح  زا  دیابن  ام  دنراد . جایتحا  ًاعقاو  مه  ییهدع  رگید ؛ زیچ  هن 

دنهاوخیم هک  دناهدرک  هبتاکم  نم  اب  مه  ًاریخا  دندرکیم و  راک  اجنآ  رد  ام  ناتسود  زا  یضعب  هک  اضر  ماما  داینب  نآ  لثم  دنهدیم ؛ ماو 
، درادن یعنام  دوشب ؛ ییاهکمک  مه  رگید  ياهاج  زا  نایوجـشناد  زا  یـضعب  هب  تسا  نکمم  ماهدرک . دییأت  مه  نم  دنهدب ؛ ماو  اهیـضعب  هب 

ینیگنس فیاظو  اهرتخد - هچ  اهرسپ و  هچ  نازومآشناد -  نایوجشناد و  امـش  دینکب . ار  راک  نیا  ترازو ، ناونع  هب  مه  امـش  اما  دننکب ؛
، دـیراد شود  رب  یبـالقنا  يهـفیظو  تـسا ، يزوـمآ  شناد  ییوجـشناد و  يهـفیظو  هـک  ندـناوخ  سرد  يهـفیظو  زا  ریغ  دـیراد . شود  رب 
زور و کی  زورما و  يهزرابم  هزرابم ، نیا  سرادم . طیحم  رد  هچ  اههاگـشناد ، طیحم  رد  هچ  دیراد -  شود  رب  ینید  یمالـسا و  يهفیظو 

رگا تسا ، هتفرگ  هلـصاف  بالقنا -  زاغآ  زا  بالقنا -  أدـبم  زا  هک  یلـسن  نآ  تساهلـسن . يهزرابم  تسین ، لاسود  لاـس و  کـی  زورود و 
هب ار  رابکتـسا  ینیب  دهدب و  رارق  رگید  ياهتلم  لباقم  رد  ییهدنز  يوگلا  دـشخبب و  تمظع  دزاسب و  دـناسرب و  تزع  هب  ار  ناریا  دـهاوخب 

امـش ادرف  دیزومآشناد ، زورما  دییوجـشناد ، زورما  دیتسه . امـش  وا  و  دـشاب ؛ نیدـتم  یمالـسا و  یبالقنا و  لسن  کی  دـیاب  دـلامب ، كاخ 
یمالـسا یبالقنا و  طیحم  ار  هاگـشناد  طیحم  دـیزاسب ، ار  اههاگـشناد  دـیزاسب ، ار  ناتدوخ  زورما  دـیروشک . نیا  ياهخرچ  ناگدـننادرگ 

نیرتزیر نیا  يور  سرادم ، ياهزومآشناد  یتح  و  رسپ -  هچ  رتخد و  هچ  اهوجـشناد -  امـش  روطنیمه . مه  ار  اهناتـسریبد  طیحم  دینک ،
نآ دـنک  تنعل  ادـخ  دـشاب . دـشاب ؛ عقاو  فالخ  هک  دـیهدب  مه  لیلحت  مینک  ضرف  دـیهدب . لیلحت  دـینک و  رکف  اـیند  یـسایس  ياههدـیدپ 
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لیاسم غاب  رد  ًالصا  شیاهناوج  هک  يروشک  دننک . یسایس  ریغ  ار  ام  هاگشناد  ام و  ناوج  رشق  هک  دننکیم  دناهدرک و  شالت  هک  ییاهتسد 
مدرم شود  رب  دـناوتیم  يروشک  نینچ  رگم  دـنرادن ، تسرد  لیلحت  دـنمهفیم و  ار  اـیند  یـسایس  ياـهنایرج  لـیاسم و  دنتـسین ، یـسایس 

ره اب  ییوجـشناد ، ياههورگ  نیب  مدـقتعم  نم  دوشیم . دـشاب ، يروتاتکید  تموکح  هلب ، دـنکب !؟ داـهج  هزراـبم و  تکرح و  تموکح و 
اب ملاع ، رد  یسایس  یعامتجا و  فلتخم  ياههورگ  ایند ، ياهروشک  دینک ، هاگن  امش  دشاب . رارقرب  هنسح  طباور  دیاب  دنتسه ، هک  ییهقیلس 
رد هک  درادن  انعم  دنسریم . مه  ییاج  هب  هرخالاب  دننکیم ؛ هرکاذم  دننزیم ، فرح  دنیـشنیم ، زیم  کی  رود  ناشناوارف ، تافالتخا  دوجو 

، دـنراد لوبق  ار  بالقنا  دـنراد ، لوبق  ار  ماما  دـنراد ، لوبق  ار  مالـسا  دـندقتعم ، يدـحاو  لوصا  هب  هک  يدارفا  یمالـسا ، هاگـشناد  طـیحم 
هب هجوت  اب  منکب . لوبق  ممهفب و  ار  نیا  مناوتیمن  نم  دنیاین ؛ رانک  رگیدمه  اب  اهنیا  دنراد ، مه  یفلتخم  قیالس  اما  دنراد ، لوبق  ار  اهـشزرا 

تاوهـش و هب  مدرم  نداد  هجوت  ناـنز و  صوصخب  ناـناوج و  ندرک  دـساف  یگنهرف و  مجاـهت  نمـشد ، مجاـهت  ياـههبنج  زا  یکی  هکنیا 
ینونک نارحب  هب  هجوت  اب  زین  و  دناهدرک ، حالس  علخ  ار  مدرم  قیرط  نیا  زا  ادتبا  نانمشد  یمالسا ، عماوج  زا  يرایسب  رد  تسا و  تایناسفن 
تسیچ اههاگشناد  رد  هعماج و  رد  یمالسا  ياهلکشت  نایوجشناد و  صوصخب  مدرم ، يهفیظو  اههاگـشناد ، رد  یّتح  هعماج و  رد  باجح 

دینک و تیاعر  ار  باجح  تسا : مولعم  هدنب  يهیصوت  ج : تسیچ ؟ یمالسا  ياهلکشت  هب  دروم  نیا  رد  امـش  يهیـصوت  مکح و  لح ، هار  و 
ياهنز دـییوگیم  امـش  هک  تسین  مه  روطنیا  میوگب  مهاوخیم  دناهتـشون ، ار  همان  نیا  هک  يرهاوخ  ای  ردارب  هب  تسا . بجاو  مزال و  نیا 
نابایخ هب  یهاگ  نم  هن ، دـنراد ؛ باجح  همه  هک  هداتفا  ییاـهرهاوخ  هب  امـش  مشچ  دـنیوگب  یـضعب  تسا  نکمم  دـناهدش . باـجحیب  اـم 

. دیآیمن نم  رظن  هب  دننکیم ، ریوصت  یـضعب  هک  روطنآ  مارح . هن  لالح و  هاگن  اب  هتبلا  منیبب ؛ ار  اهنز  اهدرم و  عضو  ًاصوصخم  ات  موریم 
زا یهن  نآ  هار  دشاب ، هتشاد  دوجو  یعضو  نینچ  اجره  متسین . ربخ  اب  اهرانک  هشوگ و  يهمه  زا  مه  نم  دراد ؛ دوجو  یتالاکـشا  ارچ ، هتبلا 

نازومآ و شناد  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  خیرات 1/9/78 2 . رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  . 1 تشون :  یپ  ( 12 .) تسا رکنم 
يربهر مظعم  ماقم  تانایب  یگنهرف 20/9/70 4 . بالقنا  ياروش  ياضعا  اب  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  نایوجشناد 10/8/74 3 .

7/9/81 هنومن نایوجشناد  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  نایهاگشناد 23/2/68 5 . نایوجشناد و  زا  يریثک  عمج  تعیب  مسارم  رد 
رد يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  ریبکریما 9/12/79 7 . یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  . 6

ناملعم 15/2/78 9. نارازگراک و  زا  يریثک  عمج  اب  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  . 8 1/9/78 فیرش یتعنص  هاگـشناد  زا  رادید 
هداوناخ زا  یهورگ  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ینارنخس  ناملعم 13/8/71 10 . نازومآ و  شناد  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب 

زا هتفرگ  رب  عبنم : تیالو  ثیدح  خیرات 2/3/69 12 . رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  رنه 1/8/70 11 . هاگشناد  نایوجشناد  ادهش و ...  ياه 
تیالو ثیدح 

يربهر مظعم  ماقم  لحار و  ماما  مالک  رد  ادهش  سدقم و  عافد 

هار رد  میوشب  مه  هتـشک  رگا  ام  هیلع ) هللا  تمحر   ) ینیمخ ماما  ترـضح  يربهر  مظعم  ماقم  لحار و  ماما  مالک  رد  ادهـش  سدقم و  عافد 
ازج زور  هب  دنرادن و  داقتعا  ادـخ  هب  هک  ییاهنآ  تسا . يزوریپ  تسا و  قح  هار  رد  مه  میـشکب  رگا  تسا و  يزوریپ  میدـش و  هتـشک  قح 

دیهش رگا  ام  میسرت . یمن  میساره ، یمن  تداهش  زا  دیحوت  بتکم  نادرگاش  ام و  دنسرتب . دیاب  تداهش  زا  اهنآ  توم ، زا  دنسرتب  دیاب  اهنآ 
راوج رد  دـندش  دیهـش  هک  نامناتـسود  میدیـسر . یلاـعت  قح  راوج  هب  یلعا و  توکلم  هب  میتـشادرب و  حور  زا  ار  اـیند  دـنب  دـیق و  میوـشب 

رد عیـسو و  ياضف  کی  هب  دـندش و  جراخ  يدـنب  دـیق و  راید  زا  هک  میـشاب  گنتلد  میـشاب ؟ گنتلد  اـهنیا  يارب  ارچ  دنتـسه ، قح  تمحر 
دهاوخرب وا  يوس  هب  ملاع  همه  تسادـخ و  هولج  تسادـخ ، زا  ملاع  همه  همه ، میتسه  ادـخ  زا  ام  دـندش ؟ عقاو  یلاـعت  قح  تمحر  تحت 

ار توم  دنک  رایتخا  ناسنا  ادخ و  هار  رد  ار  تداهـش  دـنک ، باختنا  ناسنا  یباختنا و  دـشاب و  يرایتخا  نتـشگرب  هک  رتهب  هچ  سپ  تشگ ،
دنتـسه و قیال  هک  یناسک  نآ  يارب  یلاعت  كرابت و  يادخ  بناج  زا  تسا  يا  هیده  کی  تداهـش  مالـسا . يارب  ار  تداهـش  ادخ و  يارب 
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ام يایلوا  لوتقم ، ای  دندش  مومسم  ای  دندش  دیهـش  مه  ام  يایلوا  تسین ، یکاب  تداهـش  زا  دوشب . رتیوق  اهمیمـصت  دیاب  یتداهـش  ره  لابند 
. تسین قیال  ام  ياهناج  میداد و  مک  میهدـب  هچ  ره  مالـسا  يارب  دـندرب ، رـس  هب  دـیعبت  رد  اهنآ  زا  یـضعب  سبح و  رد  اهنآ  زا  یـضعب  مه 
زا دـعب  هک  ام  دـنناد ، یم  انف  ار  توم  گرم ، زا  دـعب  هک  دنـسرتب  ندرم  زا  دـیاب  اهنآ  دـسر ، یم  ام  هب  ام  يایلوا  زا  هک  تسا  یثرا  تداهش 
هیلا انا  انا هللا و   ) تسا نآرق  قطنم  نینموم ، قطنم  ام ، تلم  قطنم  ام ، قطنم  میراد . یکاب  هچ  میناد  یم  تایح  نیا  زا  رتـالاب  تاـیح  ار  توم 
یم ادخ  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  دنناد و  یم  ادخ  زا  ار  دوخ  هک  یتلم  هک ، یتیعمج  دنک  هلباقم  دناوت  یمن  یتردق  چیه  قطنم  نیا  اب  نوعجار )

شوغآ رد  ار  تداهش  هکنآ  دننک  هلباقم  دنناوت  یمن  تلم  نیا  اب  دنناد ، یم  دوخ  بولطم  دوخ ، بوبحم  يوس  هب  ار  اجنیا  زا  نتفر  دنناد و 
يداش رد  ناش و  هناتسم  ههقهق  رد  ادهش  دنناتسود ، لفحم  عمش  ادهش  دننک . هلباقم  دنناوت  یمن  نالدروک  نآ  دنریذپ  یم  يزیزع  نوچمه 

. دنراگدرورپ یتنج " یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف   " باطخ دروم  هک  دنتـسه  يا  هنئمطم  سوفن  زا  دنا و  نوقزری " مهبر  دنع   " ناشلوصو
نادیهـش و همه  رب  دنوادخ  تمحر  ایند . رد  دـنک  یم  اوسر  ار  نمـشد  هک  تساهتداهـش  نیمه  دـنک . یم  همیب  ار  يزوریپ  اهتداهـش  نیمه 

هاگشیپ رد  ناشصوصخم  هاگیاج  يوس  هب  قاتشم  زارفارـس و  دندیزگرب و  ار  وا  برق  راوج  هک  ناشرهطم  حاورا  رب  قح  ترفغم  ناوضر و 
. میتسه اهنآ  هدـنام  بقع  ام  دـندرک و  میدـقت  دوب  هداد  اهنآ  هب  ادـخ  هک  ار  يزیچ  نآ  هک  دـندرب  اـهنآ  ار  تداعـس  دنتفاتـش . شیوخ  بر 

ممـصم نم  نازیزع  دنتریح . رد  ناشیالاو  ماقم  ترـسح  رد  نود  يایند  یتاذ  يارقف  دنا و  يدنوادخ  نارکیب  يایرد  روحم  زیزع  نیدوقفم 
ياهناسنا دزیر ، یم  نیمز  هب  هک  ام  دیهش  نوخ  هرطق  ره  زا  تسا . يدبا  تایح  تسا ، يدبا  تزع  تداهـش  دیـسرتن ، تداهـش  زا  دیـشاب و 

رصع زا  مالسا  همانرب  تسا . هدوب  تماهش  اب  ماوت  تداهـش  رب  نونکات  یحو  رـصع  زا  مالـسا  همانرب  دنیآ . یم  دوجوب  يزرابم  رت و  ممـصم 
يوم کی  تسا . مالسا  ياه  همانرب  سار  رد  نیفعضتسم  هار  رد  ادخ و  هار  رد  لاتق  تسا . هدوب  تماهش  اب  ماوت  تداهـش  رب  نونک  ات  یحو 

هک تسین  يزیچ  ادـخ  هار  رد  تداهـش  دراد . يرترب  فرـش و  ناهج  نانیـشن  خاک  خاک و  همه  هب  ناـگداد  دیهـش  نانیـشن و  خوک  نیا  رس 
هک نانآ  لاح  هب  اشوخ  دنتفر . تداهـش  اب  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  درک . یبایزرا  يدام  ياه  هزیگنا  يرـشب و  ياه  شجنـس  اب  ار  نآ  ناوتب 

یتکرب گنج  رد  ام  زور  ره  دـندنارورپ . دوخ  نماد  رد  ار  اهرهوگ  نیا  هک  ییاهنآ  لاح  هب  اـشوخ  دـنتخاب . رـس  ناـج و  رون  هلفاـق  نیا  رد 
. میتـسین دوـخ  درکلمع  زا  نامیـشپ  مداـن و  مه  هظحل  کـی  يارب  گـنج  رد  اـم  میا . هتـسج  هرهب  نآ  زا  اـه  هنحـص  همه  رد  هک  میا  هتـشاد 
ریـس و یگدـنب و  جوا  دوخ  تداهـش  ماقم  دوش ، هسیاقم  دربن  ياه  هنحـص  رد  يزوریپ  اب  دوشب  هک  تسین  يا  هلئـسم  ادـخ  هار  رد  تداهش 

یگدنب تلذ و  راب  ریز  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  اهنت  میتداهـش و  بلاط  لیلد  نیمه  هب  مییادخ ، رما  عبات  ام  تسا . تیونعم  ملاع  رد  كولس 
یم تداهـش  هب  وت  نید  تزع  يارب  دوخ  ناردام  ناردپ و  رانک  رد  نیمزرـس  نیا  نادنزرف  هک  یناد  یم  وت  ادنوادخ ! میور .  یمن  ادخ  ریغ 

تداهش مسر  هار و  هک  دناد  یم  ادخ  دنشک . یم  رپ  لاب و  وت  ياهتنا  یب  تمحر  راوج  هب  دیما  قوش و  زا  رپ  یلد  نادنخ و  یبل  اب  دنـسر و 
تمایق ات  هک  تسا  نادیهش  كاپ  تبرت  نیمه  دومن . دنهاوخ  ادتقا  نادیهش  هار  هب  هک  دنتسه  ناگدنیآ  اه و  تلم  نیا  تسین و  یندش  روک 

نیا رد  زیزع  يادهـش  يارب  تمحر  یلاعت  دـنوادخ  زا  نم  دوب . دـهاوخ  ناـگدازآ  يافـشلاراد  ناـگتخوسلد و  ناـفراع و  ناقـشاع و  رازم 
راختفا يدبا و  تداعـس  هب  وا  هعـساو  تمحر  راوج  رد  یلاعت و  يادخ  دزن  رد  دندش و  ادـف  مالـسا  يارب  نانیا  مراتـساوخ . یلیمحت  گنج 

ات ام  دنا . نوقزری " مهبر  دنع   " یلاعت كرابت و  يادخ  شیپ  رد  دنتسه و  هدنز  ادهش  نیا  هللا . هجو  هب  دنک  یم  رظن  دیهش  دندیـسر . یمئاد 
رادـساپ یلاعلا ) هلظدـم  ) يربهر مظعم  ماقم  میا . هداتـسیا  هللا  هملک  يـالتعا  يارب  نوخ ، هرطق  نیرخآ  اـت  لزنم و  نیرخآ  اـت  رفن و  نیرخآ 
باحصا نوخ  غورف  هار ، نیا  رد  دنک و  یم  باختنا  تسا  یهلا  ءایبنا  هار  همادا  هک  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح هار  هناهاگآ  یمالـسا  بالقنا 

گنج زا  دعب  هک  تسا  ییاهبنارگ  ّرُد  تداهش  دهد . یم  رارق  شیوخ  هار  غارچ  ار  البرک  نفک  نوگلگ  نادیهـش  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح
اهتداهـش و نیمه  لضف  هب  زورما ، میا .  هتخومآ  گنج  نادـیم  رد  ار  نآ  ینآرق  ـه و  ملک یعقاو  يا  ـ نعم هقف بـه  ام  دـنهد . یمن  سک  ره  هب 

شاداپ نیرتالاب  تداهش  دننک  ادیپ  دیاب  هنوگ  نیا  ار  تزع  وربآ و  اهتلم  تسا و  يدنموربآ  دنلبرس و  تلم  ام ، تلم  ادهش ، نوخ  تکرب  هب 
روضح و ناشنازیزع ، نادـنزرف و  ای  دوخ  روضح  اب  هچ  هلاس ، تشه  یلیمحت  گنج  رد  هک  یناسک  همه  تسا . هللا  لـیبس  یف  داـهج  دزم  و 
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رد هدرک و  تکرش  گرزب  یناحتما  رد  هک  دننادب  دیاب  یمارگ ، ناریسا  نازابناج و  زیزع و  نادیهش  هداوناخ  اصوصخم  دنا ، هتشاد  یتیلاعف 
تهبا ملاع ، ياهتوغاط  اهناطیش و  مشچ  رد  مالسا ، هک  دندش  بجوم  نانآ  ناردپ  هک  دننادب  ادهش  نادنزرف  دنا .  هدمآ  نوریب  دنلبرـس  نآ 

نیا تسا . یتمظع  اب  گرزب و  رایـسب  راک  خاتـسگ ، يوررپ  ملاظ و  يوگروز  طلـسم ، ردتقم و  نانمـشد  لباقم  رد  یگداتـسیا  دنک . ادـیپ 
ار شناج  دیهش  دوب . ناتنادنزرف  تعاجش  امش و  ناناوج  تداهش  نیمه  رطاخ  هب  ام  تلم  تمظع  دندرک و  ام  مدرم  هک  تسا  يراک  نامه 

هاگن رظنم  نیا  زا  ادـخ ، هار  رد  تداهـش  هب  تساهدرواتـسد . نیرتالاب  هک  تسا  هتفرگ  ار  یهلا  ياـضر  تشهب و  نآ ، لـباقم  رد  هتخورف و 
ناشدیاع يزیچ  لباقم ، رد  دورب و  ناشتسد  زا  تفم  ناج ، نیا  دنراذگ  یمن  هک  تسا  رایشوه  كریز و  ياهناسنا  گرم  تداهـش ، مینک .

ریز رد  تلم ، نیا  ياهزور  همه  دوب ، یمن  تسا  هدـش  یهتنم  اهتداهـش  نیا  هب  هک  موب  زرم و  نیا  ناناوج  هناراکادـف  تدـهاجم  رگا  دوشن .
اه و هداوناخ  تشذـگ  نادیهـش و  يراکادـف  تشگ  یم  لدـب  رات  ياهبـش  هب  ناریا ، مالـسا و  نانمـشد  تلاخد  زواجت و  ملظ و  هایـس  رتچ 

عیفر تاماقم  رب  هوـالع  ادهـش ، دودز  تلم  نیا  یگدـنز  قفا  زا  ار  راوشد  راـگزور  نآ  راـت  هریت و  ياـهربا  هک  دوب  اـم  ناگدـنمزر  روضح 
نانآ گرزب  قح  دنتلم و  لالقتسا  يزوریپ و  رادلعـشم  دنناوتان ، نآ  هدهاشم  زا  اهلد  مشچ و  نآ و  فیـصوت  زا  اهملق  اهنابز و  هک  يونعم ،

تقیقح رد  دوش ، یم  هتـشارفارب  اـیند  راـنک  هشوگ و  رد  زورما  هک  تیونعم  ماـب  هب  ناـسنا  جورع  مچرپ  تسا . میظع  یـسب  تلم ، ندرگ  رب 
، نادنزرف نارـسمه و  ناردام ، ناردپ و  هب  نونکا  نم  دش . دنهاوخ  رت  هدنز  زور  هب  زور  دنا و  هدـنز  اهنآ  تسوا . نادیهـش  ام و  ماما  مچرپ 
هبتر و رد  نانآ  هک  منک  یم  مالعا  متـسرف و  یم  دورد  نیدوقفم  ءارـسا و  نازابناج و  زیزع و  يادهـش  ناـسک  رگید  ناردارب و  نارهاوخ و 

هیحور تکرب  هب  تساه ، يراکادـف  اـهیناشفناج و  تکرب  هب  میراد ، هچ  ره  دنـشیوخ . راکادـف  نازیزع  رـس  تشپ  هلـصافالب  يونعم ، ناـش 
تمـس هب  تکرح  اب  زج  اه و  هجوت  اهـصالخا و  زا  يا  همدـقم  اب  زج  ادـخ ، هار  رد  تداهـش  یعقاو و  داهج  اـساسا  تسا . هناـبلط  تداـهش 

تیالو ثیدح  رون 2 . هفیحص  . 1 عبانم : دوش . یمن  لصاح  هللا " یلا  عاطقنا  "

باتفآ رظنمزا  ناوج 

یم اما  دنا ؛ هتفگ  مه  نم  زا  لبق  ما ، هتفگ  نم  دوش ؛ یم  تبحص  دایز  اهناوج  ياهزاین  هب  عجار  ناناوج  زاین  نیرتمهم  باتفآ  رظنمزا  ناوج 
دنادب دیاب  دسانـشب : ار  شدوخ  فده  تیوه و  دیاب  تسا ؛ تیوه  ناناوج ، هدمع ي  زاین  تسیچ ؟ ناناوج  زاین  نیرتمهم  نم  رظن  زا  دـیناد 

ار اهقفا  دربب ؛ نیب  زا  ار  فادها  دریگب ؛ وا  زا  ار  یناریا  ناوج  تیوه  دهاوخ  یم  نمـشد  دنک . راک  شالت و  دهاوخ  یم  هچ  يارب  تسیک و 
ناریا و دنمتورث  روشک  تسا ؛ مولعم  مریگب . لاب  ریز  ار  وت  ات  ایب  نم  شیپ  یتسه ؛ دودحم  ریقح و  دوجوم  کی  وت  دیوگب  وا  هب  دـنک ؛ هریت 
، اهناوج تیصخش  ریقحت  قیرط  زا  همه  دراذگب ؛ دناوت  یم  وس  همه  زا  تلم  نیا  هک  یناوارف  تاریثأت  ام و  يدربهار  مهم و  رایسب  هقطنم ي 

یم دومناو  روط  نیا  یناسک  دیشاب . رادیب  دیاب  یلیخ  تسا ؛ نیا  اهناوج  امش  هب  تبـسن  نمـشد  همانرب ي  زورما  دیآ . یم  نمـشد  تشم  رد 
نادرگیور بالقنا و  هب  هدرک  تشپ  دنیوگ - یم  بالقنا ) موس  لسن   ) نآ هب  احالطـصا  هک   – دیآ یم  راک  يور  دراد  هک  یلـسن  هک  دننک 

هن منک . یم  در  ار  اهنآ  فرح  دصرددص  هدنب  دش ! دهاوخ  روط  نیا  يریذپان  بانتجا  روط  هب  تسین ، مه  رگا  ای  تسا ؛ ینید  ياهشزرا  زا 
، اهنامر تنرتنیا ، هراوهام ، زا  هدـنب  ریخن ، مرادـن ؛ ربخ  اـهنآ  زا  اـی  مسانـش  یمن  اـی  منیب  یمن  ار  یگنهرف  زیگنارب  داـسف  لـماوع  نم  هک  نیا 

بیـسآ مه  ردـق  نیا  زورما  ینونک  لسن  مدـقتعم  اما  مریگ ... . یمن  مک  تسد  ار  اهنآ  مراد و  ربخالماک  دـساف  ياهفرح  اهگنهآ و  اهملیف ،
همه زا  و  تسا ؛ لیلحت  لها  یـسایس و  ریـصب ، تفرعم ، اب  هاگآ ، یناریا ، ناوج  زورما  دنا ... . ¬ هدیمهف دب  ار  نیا  تسین ؛ هدننکـش  ریذـپ و 

یقیمع نامیا  مه  شنامیا  تسا ، رادروخرب  ینید  تفرعم  زا  تسا ، بالقنا  نارود  ¬ي  هتفاـی شرورپ  هک  ناوج  تسا ...  ناـمیا  اـب  رتـالاب 
رارق ناوج  رایتخا  رد  دـیاب  یگنهرف  ياـهراک  اـهتیلاعف و  اـهرازبا و  دوش . یمیاد  يرکف  يونعم و  ¬ي  هیذـغت هک  دراد  جاـیتحا  هتبلا  تسا ؛

نامیا قیمعت  شناد و  بسک  ( 1 .) دننک تیلووئسم  ساسحا  ناناوج  نامیا  لباقم  رد  دیاب  نمؤم  نایهاگشناد  رکفشوخ و  نویناحور  دریگب .
ایناث دیوش . رادروخرب  نآ  زا  دیناوت  یم  هچره  دیرمـش و  مهم  ار  نیا  الوا  دیمرگرـس . شناد  بسک  هب  دوخ  یگدـنز  راهب  رد  ناناوج  امش 
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رترـسیم هشیمه  زا  یناوج  رد  زین  لد  يافـص  تراهط و  ظفح  يارب  تدـهاجم  ینید و  تفرعم  هب  نتفاـی  تسد  ناـمیا و  هب  ندیـشخب  قمع 
نیرتاـبیز و زا  هک  يزودـنا  شناد  روشرپ  هنحـص ي  رد  روـضح  زیزع ! ناـناوج  ( 2 .) دـیرب راـک  هب  روـخ ، رد  یـششوک  زین ، نیا  رد  تسا .
ینید و تسرد  تفرعم  مهف و  شرتسگ  هار  رد  شالت  یمالـسا و  ياهتدـهاجم  اـب  هک  یماـگنه  تسا  یناوج  نارود  لوصف  نیرت  كراـبم 

تصرف کنیا  باتک  اب  سنا  ( 3 .) دروآ یم  دیدپ  ار  روشک  ناوج  لسن  يارب  يونعم  ياه  - هزیمآ نیرتگرزب  زا  یکی  دـشاب ، هارمه  یـسایس 
. تسج هرهب  روشک  نیا  گنهرف  رکف و  يالتعا  تهج  رد  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  هدـمآ  دـیدپ  ناریا  رب  شناد  نید و  تموکح  زا  يریظن  یب 

دیاـب ناـناوجون ، ناـناوج و  رتـشیب ، همه  زا  تسا . ینید  بجاو  کـی  هک  یلم ، هفیظو ي  کـی  اـهنت  هـن  يزوـمآ  مـلع  یناوخباـتک و  زورما 
للعت زاین  کی  نیریـش و  راک  کی  هک  فیلکت ، کی  هن  یناوخباتک  دـبای ، جاور  باتک  اـب  سنا  هک  هاـگنآ  هچرگا  دـننک . هفیظو  ساـسحا 

هاوخلد و رس  زا  اهرـشق  اهلـسن و  همه ي  هک  ناناوج  اهنت  هن  و  دش ، دهاوخ  یقلت  نتـشیوخ  تیـصخش  نتـسارآ  يارب  هلیـسو  کی  ریذپان و 
رد امش  تسا . نیمه  نارسپ - هچ  نارتخد و  هچ   – زیزع ناناوج  امش  هب  نم  هیصوت ي  ناناوج  هب  هیصوت  ( 4 . ) دروآ دنهاوخ  ور  نادب  قوش 

، نوگانوگ یعامتجا  ياه  ¬ تیلاعف یسایس ، تیلاعف  یقیقحت ، تیلاعف  یلیصحت ، تیلاعف  یملع ، تیلاعف  هناناوج ، ياه  تیلاعف  ¬ي  هنحص
، اوقت تراهط ، دیـشاب و  هتـشاد  روضح  تردق  ¬ي  همه اب  طاشن و  ¬ي  همه اب  اهنیا  لاثما  یـشزرو و  يرنه ، یتاعوبطم ، ¬ یگنهرف ، راک 

شالت نیا  رگا  دـینک . ظفح  دـیا - ¬ هنومن تاهج  نیا  زا  امـش  اـیند ، ناـناوج  نیب  رد  اـفاصنا  اـقح و  هک   - ار ناتیافـص  صـالخا و  ناـمیا ،
هتـشاد دوجو  ناشدوخ - مهـس  هب  مادـکره   – مه تلم  داحآ  هیقب ي  نیب  رد  ام و  ناناوج  صوصخب  نیب  رد  افـصاب ، هناصلخم و  هنانمؤم و 

(5 . ) دروخ دهاوخ  تسکـش  دمآ و  دـهاوخرد  وناز  هب  اهراب  هکلب  رابکی ، هن  انیقی ، اعطق و  ناریا  تلم  اب  دوخ  هزرابم ي  رد  رابکتـسا  دـشاب 
نامیا هدارا و  نهذ و  هک  یهار  هویش و  نآ  يوررب  دیشابن ؛ دیلقت  لابند  نم ! نازیزع  منک : یم  ضرع  اهناوج  هب  نمشد  هئطوت ي  ناناوج و 
تیندم فقس  نوتس ؛ کی  لثم  دوب  دیهاوخ  يرصنع  امش  هاگنآ  دینک ؛ رکف  ددرگ ، یم  هتسارآ  كاپ و  امـش  قالخا  دوش و  یم  يوق  امش 

 - یبرغ نردم  قوف  یتاغیلبت  ياه  هاگتسد  زورما  منک ، یم  ضرع  امـش  هب  نم  دریگ . یم  رارق  نآ  رب  تلم  نیا  یقیقح  ندمت  روشک و  نیا 
لایخ دـننک ؛ یم  هیهت  تایلمع  حرط  امـش  ¬ي  هرادا تاساسحا و  اهتیلاعف و  اهنهذ و  يارب  دـنراد  یتسینویهـص - ییاکیرمآ و  صوصخ  هب 
يارب اه  نآ  دننیب ، یم  ار  ناوج  نویلیم  یس  نیا  اه  نآ  دننیب  یمن  ام  روشک  رد  ار  ناوج  نویلیم  یـس  نیا  دنا و  هتـسشن  لفاغ  اه  نآ  دینکن 

. دننک یم  يزیر  همانرب  دنراد  ام  ناوج  نامیا  هدیقع و  رکف و  قالخا و  يارب  اه  نآ  دننک ؛ یم  يزیر  همانرب  دـنراد  ناشدوخ  فدـه  راک و 
لیلحت لباق  دـید ، نیا  اب  تسا و  نیا  شریـسفت  دوش ، یم  هدز  نامروشک  یگنهرف  ای  یتاعوبطم  ياـضف  رد  یهاـگ  هک  ییاـهفرح  زا  یلیخ 

یم اه  نآ  دوش ... . لیدـبت  تیـصاخ  یب  لسن  کی  هب  دـش ، ایند  هتـسجرب ي  راکادـف  ناناوج  يوگلا  هک  یلـسن  دـنهاوخ  یم  اه  نآ  تسا .
روخ يرس  وت  هدش ي  ریقحت  لسن  کی  یناریا ، يون  لسن  یناریا و  ناوج  دنهاوخ  یم  اه  نآ  دننک ؛ يزاس  وگلا  يزاس و  گنهرف  دنهاوخ 
دوخ نم  رظن  هب  یقیقح  هار  باختنا  ( 6 .) دنهد ماجنا  دنهاوخ ؛ یم  هک  ار  يراک  نآ  هتکید و  وا  هب  دنوش و  راوس  وا  يور  دـنناوتب  ات  دـشاب 
دراد یم  تسود  یناوـج  ره  نم ! نازیزع  دـیهد . ماـجنا  ار  نآ  دـیناوت  یم  هک  یتـیلووسم  دـیراد ؛ ار  تیلووئـسم  نیرتـگرزب  اـهناوج  اـمش 

اه یکین  اهییابیز و  همه ي  زا  رادروخرب  ردـتقم و  دنلبرـس ، زیزع ، هدـییور ، نآ  زا  هک  ار  یکاخ  دـنک و  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يروشک 
يوزرآ نیا  دشاب ؛ رادروخرب  یلمع  یملع و  ياه  تفرـشیپ  زا  دهاوخ  یم  شلد  دشاب ؛ هتـشاد  یندمتم  هعماج ي  دهاوخ  یم  شلد  دشاب ؛

هک تسا  نیا  تسیچ ؟ یعقاو  هار  یلدـب . بذاک و  لح  هار  کی  یعقاو ، لـح  هار  کـی  تسا : شیپ  رد  هار  ود  نیا ، يارب  تسا . یناوج  ره 
هب ار  شدوخ  هدارا ي  دنک ؛ هدافتـسا  دوخ  یگنهرف  تورث  هتخودنا و  زا  دشاپب ؛ ار  دوخ  رذـب  دوخ ، نیمز  رد  دریگب  میمـصت  یناریا  ناوج 

هناگیب ياهوگلا  يریگ  هیراع  دیلقت و  لابند  دـهاوخن و  تیراع  هعماج ي  دوش ؛ لیاق  شزرا  دوخ  لالقتـسا  تیـصخش و  يارب  دریگب ؛ راک 
. دـنادرگربور قیمع  تکرح  زا  دـنک و  شوخ  لد  يرهاظ  رییغت  هب  تلم  کی  هک  تسا  نیا  بذاک  لح  هار  تسیچ ؟ بذاک  هار  دـشابن ... .
وا زا  يراک  هن  دراد ؛ ییا  ¬ هدارا هن  هداد ؛ ناشن  ییا  ¬ هبرجت هن  دراد ؛ يداوس  هن  دراد ، یتامولعم  هن  هک  تسه  یمدآ  دـنیب  یم  تقو  کـی 
امش ایآ  تسا . بذاک  لح  هار  نیا  تسا ، هدرک  یبرغ  ناوج  نالف  ای  هشیپ  رنه  نالف  هیبش  ار  شدوخ  لکـش  شیارآ و  سابل و  دیآ ؛ یم  رب 
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، دنراد ناناوج  هک  یمهم  تایـصوصخ  نیا  نیب  رد  اساسا  نم  راکتبا  دـیما و  يژرنا ، ( 7 (!؟ دیدرک ادیپ  لوحت  دیدش و  ندـمتم  راک  نیا  اب 
یم هک  دیآ  یم  رظن  هب  دوشب ، تیاده  یتسرد  تمـس  هب  اهنآ  رگا  دوشب و  صخـشم  اهنآ  رگا  هک  منیب ، یم  زراب  یلیخ  ار  تیـصوصخ  هس 

تیـصوصخ هس  نآ  داد . خساپ  دسرب )؟ شفادها  هب  هدرک و  یط  ار  یگدنز  ریـسم  دـناوت  یم  ناوج  کی  هنوگچ   ) امـش لاؤس  نیا  هب  دوش 
تاهبش ربارب  رد  ناناوج  يریگتـسد  ( 8  .) تسا ناوج  رد  هتـسجرب  تیـصوصخ  هس  اهنیا  راـکتبا  دیما 3 - يژرنا 2 - - 1 زا : تسا  تراـبع 

هک یناسک  نآ  مه  دنا ، ههبـش  لاح  رد  هک  یناسک  نآ  مه  دـنوشب ؛ يریگتـسد  يرکف  ظاحل  زا  هکنیا  هب  دـنراد  جایتحا  ام  ياهناوج  زورما 
رد هک  دننادبعتم ؛ نادقتعم و  وزج  هک  یناسک  نآ  مه  دنا ، هدش  جراخ  حیحـص  داقتعا  نیا  هطیح ي  زا  تسا و  هدش  رگراک  اهنآ  رد  ههبش 

مدق تابث  درک ؛ قیمع  ار  ناشداقتعا  یتسیاب  دنتـسه  هک  ییاهنیا  دودز ، اهنآ  زا  ار  ههبـش  دروآ و  دـیاب  ار  اهنآ  داد ؛ قمع  ار  رکف  دـیاب  اهنیا 
ریظن یب  تصرف  زا  ینادردـق  هب  ار  ناـناوج  همه ي  ناـناوج  تـصرف  زا  ینادردـق  ( 9 .) دیـشخب تینوصم  ار  اـهنآ  دروآ و  دوجوب  اـهنآ  رد 

هب رما  هماقا ي  ( 10 .) میامن یم  هیـصوت  یمدآ  رمع  ناشخرد  ریظن و  یب  نارود  نیا  رد  راک  شـالتو و  تفع  ینمادـکاپ و  ظـفح  یناوج و 
راک هب  رما  فورعم و  هب  رما   – بجاو نیا  ارچ  دـننک . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناشدوخ ، طیحم  رد  ناـناوج  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

انتعا امـش  تفگ ، مه  رگا  هچ ؛ وت  هب  دیوگب  دناوت  یمن  مه  وا  هچ ؛ نم  هب  دـییوگن  تسا ؟ هدـشن  هماقا  زونه  یمالـسا  هعماج ي  رد  بوخ -
. تسا رترگراک  تشم  زا  هک  میراد  یحالس  ام  هن ، دنورب ! شغارس  هب  تشم  اب  دیاب  دش  هدید  يرکنم  ات  دننک  یم  لایخ  اه  یـضعب  دنیکن .

رتشیب هملک  کی  دـییوگب ، دـینزب ، فرح  دـنک ... . یمن  يرک  تشم  تسا ، رترثؤم  رتذـفان و  رترگراک و  یلیخ  تشم  زا  نابز  تسیچ ؟ نآ 
تبسن يزوت  هنیک  تمهت ، غورد ،  – دوش یم  بکترم  ار  یفالخ  دینیب  یم  هک  یـسک  دینکب . ینارنخـس  کی  تسین  مزال  دهاوخ ؛ یمن  مه 
تکرح بسانمان ، شـشوپ  مدرم ، ینامیا  ياه  هتفریذـپ  تناـها  تاسدـقم ، هب  ییاـنتعا  یب  نید ، تاـمرحم  هب  یئاـنتعا  یب  نمؤم ، ردارب  هب 

، دییوگب امـش  دشاب . هارمه  مشخ  اب  هک  تسین  مزال  تسا . فالخ  امـش  راک  نیا  دییوگب  دـهاوخ ؛ یمن  رتشیب  ناسآ  هملک ي  کی  تشز -
رد هچ   – ناوج عماوج  رد  دیراذگن  دینک ؛ هماقا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیکـشخ . دـهاوخ  هعماج  رد  هانگ  دـنیوگب ، مه  نارگید 

نیا هدـنیآ ي  لمع  اب  ناـمیا  تیوقت  ( 11 .) تسا فدـه  نمـشد  يارب  زکارم  نیا  دـشکب  داسف  هب  راک  اههاگـشناد - رد  هچ  اـه و  هسردـم 
ار هنیآ  نیا  دـیاب  هک  یناسک  تسا . یناشخرد  نشور و  رایـسب  هدـنیآ ي  کی  مالـسا ، تکرب  هب  روشک  نیا  ماظن و  نیا  هدـنیآ ي  بالقنا ،
مه نامیا  تسا . راک  ساسا  نیا  هک  دـینک ، قیمعت  ناتدوخ  رد  لمع  اب  ار  یمالـسا  نامیا  الوا  دـیتسه . اهناوج  امـش  اتدـمع  دـنهدب ، لکش 
نیا دنیب . یم  رتهب  ادخ  يارب  تدهاجم  نادیم  رد  ار  ادـخ  ناسنا ، دـنک . یم  ادـیپ  تیوقت  نامیا  لمع ، رد  تسین ، ینهذ  یباتک و  زیچ  کی 

ماجنا اب  لاعتم ، يادـخ  شیپ  عرـضت  اب  اوقت ، اب  تسا . هلمج  نآ  زا  مه  یگدـنزاس  ملع و  رگنـس  دراد ، یفلتخم  ياهرگنـس  مه  تدـهاجم 
يا ¬ هدرتسگ یغیلبت و  شالت  زورما  ناناوج  نهذ  زا  دهعت  نامیا و  ندودز  ( 12 .) دینک تیوقت  ار  نامیا  تامورحم  زا  بانتجا  اب  تادابع و 

هب دهعت  نامیا و  نامه  هک  ار  روشک  تفرـشیپ  يدنلبرـس و  لالقتـسا و  یلـص  هیام ي  ات  دور  یم  راک  هب  مالـسا  ناریا و  نانمـشد  يوس  زا 
بالقنا لباقم  رد  رابکتسا  ههبج ي  یخیرات  تسکـش  هک  دنا  هتـسناد  ناهج  رد  همه  دنیادزب . ناناوج  لمع  نهذ و  زا  تسا  بالقنا  لوصا 

رگنـس نیا  رب  مجاهت  هب  هلیـسو ، رازه  نابز و  رازه  اب  نمـشد  تسا و  هتفرگ  تأشن  ناـناوج ، هناـقداص ي  ناـمیا  زا  همه ، زا  شیب  یمالـسا 
، دیهاوخ یم  هچ  ناناوج  زا  امش  هک  دنسرپب  نم  زا  هاتوک  هلمج ي  کی  رد  رگا  شزرو  بیذهت و  لیـصحت ، ( 13 .) تسا هدز  تسد  راوتسا 

قیقحت زا  معا  لیصحت  دننک . لابند  ار  تیـصوصخ  هس  نیا  دیاب  ناناوج  هک  منک  یم  رکف  نم  شزرو . بیذهت و  لیـصحت ، تفگ : مهاوخ 
، دینکب دیهاوخب  مه  يراک  ره  دننک . شالت  یلیخ  لیـصحت  راک  رد  یتسیاب  تسه ، ناناوج  رد  ورین  نیا  نوچ  تسا . مه  یملع  ياهراک  و 
 – شزرو هنیمز ي  رد  مه  سفن ، بیذـهت  هنیمز ي  رد  مه  یملع ، هنیمز ي  مه   – هنیمز هس  ره  رد  ینعی  درک ، دوش  یم  یناوـج  نارود  رد 
، دراد یناوـج  هرود ي  رد  هک  يریثأـت  ردـق  نیا  شزرو  يریپ ، هرود ي  رد  هک  دـنناد  یم  همه  هتبلا  دـینک . راـک  یناوـج  هرود ي  رد  دـیاب 

نآ هک  یلاح  رد  دنک . سفن  بیذهت  تدابع و  دش ، هک  ریپ  دنامب ، دیاب  ناسنا  دننک  یم  لایخ  دنناد ، یمن  ار  سفن  بیذهت  ابلاغ  اما  درادن .
هرود ي رد  امش - هرود ي  رد  اما  تسا ، تخس  سفن  بیذهت  يریپ ، هرود ي  رد  تسا . لاحم  یهاگ  و  تسا ، لکشم  سفن  بیذهت  تقو 
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تنوشخ ییوخ و  دنت  زا  بانتجا  ( 14 . ) دنریگب يدج  دـیاب  ار  راک  هس  نیا  ناناوج  لاح  ره  هب  تسا . ناسآ  یلیخ  سفن  بیذـهت  یناوج -
هب ناناوج  نداد  قوس  دنوشب ، تیاده  نآ  هب  اهنآ  دـش و  هتفگ  اهنآ  هب  تسا  مزال  ناناوج ، اب  هطبار  رد  صوصخ  هب  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا 

(15 . ) تسا تنوشخ  لامعا  ییوخ و  دـنت  زا  بانتجا  روما ، رد  هلجع  یگدزباتـش و  زا  بانتجا  ملح ، یمالـسا ، قالخا  لـقعت ، ندیـشیدنا ،
تسدب ار  يا  ¬ هیامرس دهاوخب  رگا  درب ، یم  رس  هب  دوخ  رمع  تاقوا  نیرتهب  رد  هک  ناوج  منک  یم  رکف  دوخ  اب  یهاگ  هیامرس  نیرتگرزب 

ياهتیقفوم رظندروم ، الوا  تسا ، یمهم  لاؤس  دـشاب ؟ دـیاب  يزیچ  هچ  لابند  دـنک . نیمـضت  ار  وا  یترخآ  ییایند و  ياهتیقفوم  هک  درواـیب 
نهذ هب  هک  مه  یخـساپ  تسین . اهناوج  زا  هتـسد  کی  هب  صوصخم  لاؤس  نیا  ایناث  لیلد - رکف و  ناج ، مسج و   – تسا يورخا  ییاـیند و 
الماک ياهناوج  صوصخم  خـساپ ، نیا  مینک  ضرف  هک  تسین  روج  نیا  ینعی  تسین ، اهناوج  زا  هتـسد  کی  صوصخم  زاـب  دـسر ، یم  نم 
خـساپ نیا  زاب  دشابن ، مه  ییالاب  یلیخ  هبتر ي  رد  نیدت ، دبعت و  ظاحل  زا  هک  مینک  ضرف  ار  یناوج  رگا  یتح  هن ، تسا . دـبعتم  نیدـتم و 

هرابرد ي خساپ  نیا  زاب  دشاب ، هتشاد  مه  یلکشم  دوخ  دیاقع  یخرب  رد  هک  ار  یناوج  مینک  ضرف  رگا  یتح  دنک . یم  قدص  وا  هرابرد ي 
دشاب هتشاد  اوقت  دنک  یعس  یناوج  هرود ي  رد  ناوج  رگا  اوقت ! تسا : هملک  کی  نیا  ما ، هدیسر  نآ  هب  نم  هک  یباوج  دنک . یم  قدص  وا 

، یگنهرف ياهتیلاعف  يارب  مه  سرد  يارب  مه  ار  هیامرـس  نیرتگرزب  تسا - هدـش  اوقتزا  ینآرق  نید و  گنهرف  رد  هک  یفیرعت  ناـمه  اـب  –

هدروآ تسد  هب  تسا - تیونعم  لـها  رگا  تیوـنعم ، يارب  مه  ، يداـم ياـهدروآ  تسد  ندروآ  تسدـب  يارب  مه  يوـیند ، تزع  يارب  مه 
دنوش تیبرت  دنـشاب . هنحـص  رد  هشیمه  دـیاب  دنتـسه ، ماظن  هبقع ي  هندـب و  رادـمچرپ ، نوچ  ناناوج ، نمؤم  ناـناوج  هب  هیکت  ( 16 . ) تسا

، دوش زاـین  یب  ناـمروشک  اـت  دـننک  ادـیپ  تسد  فلتخم  ياهـصصخت  هب  دـنزودنیب  شناد  یلمع  یملع و  دـننک . هزراـبم  دـننیبب و  شزومآ 
تشاد داقتعا  درک ، دامتعا  اهنآ  هب  دیاب  شالترپ  راودیما و  دنراید  نیا  نازاس  هدنیآ  ناناوج  دوش ، افک  دوخ  دشابن ، هتسباو  دنامب ، لقتـسم 

. یگدنزاس ادخ و  هار  رد  هزرابم  تدهاجم و  يارب  ینادیم  زیج  دهاوخ  یمن  يزیچ  چیه  صلخم  دـقتعم و  نمؤم و  ناوج  درک . تیادـه  و 
، روشک يزاسزاب  یگدـنزاس و  رما  رد  مهم  هلأـسم ي  دوش . ظـفح  دـیاب  ناـش  یجیـسب  هیحور ي  تشاد ، هگن  هنحـص  رد  دـیاب  ار  ناـناوج 
هب ار  روشک  هرادا ي  نیگنـس  راب  تسناوت  دنهاوخن  دنوشن ، زهجم  نامیا  ملع و  حالـس  هب  ناناوج  رگا  تسا . ناناوج  تسدب  اهراک  ندرپس 
زا لبق  بالقنا و  لوا  زوررد  هک  تسا  يزیچ  نامه  انیع  میراد ؛ راـظتنا  ناـناوجزا  زورما  اـم  هک  هچنآ  ناـناوجزا  عقوت  ( 17 .) دنریگب شود 

لها دـشاب ، روشرپ  دـشاب ، طاشن  اب  يراد ، نید  ییاسراپ و  یکاپ و  نیع  رد  هک  میهاوخ  یم  ناوج  زا  ام  میتشادراظتنا . ناناوج  زا  بـالقنا 
-1 عبانم : ( 18 . ) دشاب اوقت  لابند  اعقاو  دهدب ، راق  راعـش  شدوخ  يارب  ار  اوقت  دنزیهرپب ، یلبنت  زا  دـنک و  راک  دـشاب ، قالخ  دـشاب ، راکتبا 
-3 ناهیک 26/6/78 . همانزوریربهر  مظعم  ماقم  تانایب  هدـیزگرب  - 2 ناناوج 12/2/80 . اب  نادـیم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  هدـیزگرب 

تانایب هدیزگرب  - 4 نایوجـشناد 9/7/77 . یمالـسا  هعماج ي  ياهرگنک  نیمود  هب  یمالـسا  بالقنا  يربهر  مظعم  ماقم  تاـنایب  هدـیزگرب 
نارازه اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  هدـیزگرب  - 5 باتک 4/10/72 . هتفه  زاغآ  تبسانم  هب  یمالـسا  بالقنا  يربهر  مظعم  ماقم 

نامه 8- - 7 ناناوج 12/2/80 . اـب  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  هدـیزگرب  - 6 نازوـمآ 10/8/75 . شناد  نایوجـشناد و  زا  نـت 
ماقم تانایب  هدـیزگرب  - 9 یـشزرو 7/2/77 . نانامرهق  نایوجـشناد و  نازومآ و  شناد  اب  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  هدـیزگرب 

-11 ص 240 . تیالو ج2 ، ثیدـح  يربهر ، مظعم  ماـقم  تاـنایب  هدـیزگرب  - 10 . 79 هقف 20/6 / جراـخ  سرد  زاـغآ  رد  يربـهر  مظعم 
زا نت  نارازه  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  هدـیزگرب  - 12 ص 199 . تیالو ج8 ، ثیدح  يربهر ، مظعم  ماقم  تانایب  هدـیزگرب 

هدیزگرب - 14 یمالـسا 10/5/77 . ياه  نمجنا  سالجا  هب  يربهر  مظعم  ماقم  مایپ  هدیزگرب  - 13 نازومآ 11/8/73 . شناد  نایوجشناد و 
مظعم ماقم  تانایب  هدیزگرب  - 15 اهدایپملا 7/2/77 . ناگبخن  نادنمرنه و  نایوجـشناد ، زا  نت  نارازه  اب  رادید  ردیربهر  مظعم  ماقم  تانایب 

ییوجشناد فلتخم  ياهلکـشت  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  هدیزگرب  - 16 ینید 2/2/77 . ناغلبم  زا  یعمج  اب  رادـید  رد  يربهر 
رادید رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  هدیزگرب  - 18 ص 175 . تیالو ج9 ، ثیدح  يربهر ، مظعم  ماقم  تانایب  هدیزگرب  - 17 . 24/10/77

ناناوج 13/11/77. اب 
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یناگمه بجاو و  يا  هضیرف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

فورعم هب  رما  هضیرف  دنچ  ره  رکنم : زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یناسنا و  درخ  یناگمه  بجاو و  يا  هضیرف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
رگید و  ع )  ) ناـنمؤمریما و  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  راـتفگ  نآرق و  رد  نآ  هـب  هیـصوت  یمالــسا و  تاـبجاو  نیرتـگرزب  زا  یکی  رکنم  زا  یهن  و 
شوگ یناسنا  درخ  يادـن  هب  اهنت  دـنک و  یـشوپ  مشچ  همه  نیا  زا  یـسک  رگا  یلو  تسا . هدـنهد  ناـکت  ریظن و  مک  ینحل  ياراد  ناـماما ،

درخ مادک  ار  نتـشاد  رذحرب  يدب  زا  ندناوخ و  یکین  هب  درمـش . دـهاوخ  فیلکت  هضیرف و  ار  هدـنزاس  لمع  نیا  کش  یب  مه  زاب  درپسب ،
دادـعت هب  دوش ، لمع  هضیرف  نیا  هب  هکیماگنه  دـنادرگ ؟ یمرب  يور  وا  زا  ساسح ، هاوخریخ و  ناسنا  مادـک  و  دـنک ؟ یمن  شیاتـس  ملاـس 

ارف نیا  دوب . دـنهاوخن  مک  زین  توعد  نیا  هب  نایوگ  کیبل  نامگ  یب  دریگ و  یم  تروص  مدرم  ناـیم  رد  ریخ  هب  توعد  ناـیهان ، نارمآ و 
هک یکین  راـک  دزاـس  یم  راومه  ار  حالـص  هار  وس  ود  زا  دراذـگ و  یم  ياـج  رب  کـین  هناـشن  زین  ناـیعاد  دوخ  رب  داـیز  ناـمگ  هب  یناوخ 
نآ يدرف  اـی  یعاـمتجا  ریثأـت  رتگرزب و  هچ  ره  میراد ، یم  رذـحرب  نآ  زا  ار  يو  هک  یتشز  راـتفر  مینک و  یم  رما  نآ  هب  ار  دوخ  بطاـخم 

ماود هدننک  نیمـضت  هضیرف ، نیا  هب  لمع  هک  تسا  نینچ  تسا و  رتدنمـشزرا  ام  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دشاب ، رتراگدنام  ای  رتفرژ 
: هناقداص یهن  رما و  ( 1 . ) ناراکبان رارشا و  هطلس  زاس  هنیمز  نآ  ندرپس  یـشومارف  هب  ندرک و  اهر  تسا و  ناحلاص  تموکح  ماکحتـسا  و 
، يراکمه تبحم ، يرادزار ،  هقدص ، ارقف ، هب  ناسحا  الثم  دینک -  یم  رما  یکین  هب  ار  مدرم  یمالسا ، ماظن  هب  کمک  يارب  امـش  هک  یتقو 

یگتفیـش یگتـسب و  فورعم ، نیا  هب  تبـسن  امـش  لد  هک  یماگنه  نکب ، ار  اهراک  نیا  دـییوگ  یم  و  ربص -  ملح ، عضاوت ، ، کین ياهراک 
لاوما نارگید ، هب  زواـجت  ندرک ، ملظ  ـالثم  دـینک - یم  یهن  تارکنم  زا  ار  یـسک  یتقو  تسا . هناـقداص  رما  امـش ، رما  نیا  دـشاب ، هتـشاد 

، ندرک راک  یمالـسا  ماظن  هیلع  ندرک ، هئطوت  ، نتفگ غورد  ندرک ، تبیغ  مدرم ، سیماون  هب  يزارد  تسد  ندرک ، لیم  فیح و  ار  یمومع 
، دشاب هتشاد  دوجو  ضغب  اهراک  نیا  هب  تبسن  امش  لد  رد  هک  یتقو  نکن ، ار  اهراک  نیا  دییوگ  یم  و  ندرک - يراکمه  مالـسا  نمـشد  اب 

هارمه نابز  اب  لد  هدرکن ، يادـخ  رگا  دـینک . یم  لمع  نات  یهن  ورما و  نیمه  قبط  مه  امـش  دوخ  تسا و  هناـقداص  یهن  کـی  تیهن ، نیا 
، دنک رما  یکین  هب  ار  مدرم  هک  یسک  ( 2 . « ) هل نیکراتلا  فورعملاب  نیرمالا  هللا  نعل   » هک دوش  یم  هلمج  نیا  لومـشم  ناسنا  هاگنآ  دشابن ،

تنعل لومشم  یصخش  نینچ  دوش ، یم  بکترم  ار  يدب  نامه  وا  دوخ  اما  دنک ، یم  یهن  يدب  زا  ار  مدرم  دنک ؛ یمن  لمع  نآ  هب  دوخ  اما 
یلیخ اوقت  يدرف ، لئاسم  رد  یعامتجا : لئاسم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـش . دـهاوخ  یکاـنرطخ  یلیخ  زیچ  نیا  دوش ؛ یم  ادـخ 

رت و هدـنز  رت ، ظیلغ  رتدـیدش ، مدرم  هب  یباطخ  چـیه  دـیاش  یعاـمتجا  لـئاسم  هنیمز  رد  اـما  تسا ؛ ع )  ) نینمؤملاریما هیـصوت  دروم  داـیز ،
طیحم رد  هداوناـخ : طــیحم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  - 10 ( 3 . ) تـسین رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  باـطخ  زا  رت  ناـجیهرپ 
قوقح صوصخ  هب  اه  هداوناخ  یضعب  رد  دوش ، یمن  تیاعر  نانز  قوقح  اه  هداوناخ  یـضعب  رد  درک . رکنم  زا  یهن  دوش  یم  مه  هداوناخ 
تـسین مه  نیا  هب  طقف  ندرک ، عییـضت  ار  ناکدوک  قوقح  تساوخ . اهنآ  زا  داد و  رکذت  اهنآ  هب  دـیاب  ار  اهنیا  دوش ، یمن  تیاعر  ناکدوک 

. تسا اهنآ  هب  ملظ  مه  اهزیچ  لیبق  نیا  زا  فطاوع و  دوبمک  اهندیـسرن ، اه ، یمامتها  یب  اهتیبرت ، ءوس  هن  دـنکن ؛ تبحم  اهنآ  هب  ناـسنا  هک 
هزوح شنیرتمهم  هک  دراد  نوگاـنوگ  ياـه  هزوح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نالوئـسم : هب  تبـسن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ( 4)

هب هن  مه  نآ  دـنهاوخب ! باوخ  راک  نالوئـسم ، زا  دـیاب  مدرم  دـینک . یهن  رکنم  زا  رما و  فورعم  هب  ار  ام  دـیاب  امـش  ینعی  تسا ، نالوئـسم 
ینوگانوگ ياه  هزوح  تسین ؛ هزوح  نیا  طـقف  هتبلا  تسا ؛ هزوح  نیرتمهم  نیا  دـنهاوخب ، اـهنآ  زا  دـیاب  هکلب  اـضاقت ، شهاوخ و  تروص 

فورعم و هب  رما  تسین ، رکنم  زا  یهن  طقف  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلئسم  رد  تخارپ . رکنم  زا  یهن  هب  طقف  دیابن  ( 5 . ) دراد دوجو 
لوقعم و حیحـص و  شزرو  یعامتجا ،  يراکمه  کین ، قـالخا  ندرک ، تداـبع  ندـناوخ ، سرد  ناوج  يارب  تسه . مه  کـین  ياـهراک 

فیاظو هداوناخ ، کی  يارب  نز و  کی  يارب  درم ، کی  يارب  تسا . بوخ  ياهزیچ  وزج  همه  یگدـنز  رد  بوخ  تاداع  بادآ و  تیاعر 
هب رما  دیهاوخب ، وا  زا  دییوگب و  وا  هب  دینک  رما  بوخ  ياهراک  نیازا  یکی  هب  امش  هک  ار  یـسک  ره  دراد . دوجو  یگرزب  ياهراک  بوخ و 
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رگا هک  دوش  یم  مسجم  نهذ  رد  اروف  رکنم ، زا  یهن  مییوگ  یم  ات  تسین ، یـصخش  ناهانگ  زا  یهن  طـقف  مه  رکنمزا  یهن  تسا . فورعم 
تسام يالعا  بر  ادخ  ( 6 . ) تسین نیا  طقف  دنک ، رکنم  زا  یهن  ار  وا  دیایب و  دیاب  یکی  دوبن ، بوخ  شسابل  راتفر و  نابایخ ، رد  رفن  کی 

(( 7  ) موقا یه  یتلل  يدـه  دـنک ( یم  تیادـه  یلعا  موقا و  هب  تسا و  العا  زین  شباـتک  تسا  ـالعا  مه  شتبحم  تسا  ـالعا  شتیادـه  سپ 
نولمعی نیذلا  نینمؤملا  رـشبی  و  تسا (  هدومرف  هلـصافالب  هدش  حرطم  میرک  نآرق  ندوب  میق  موقا و  هک  يا  هیآ  ود  ره  رد  هک  تسا  بلاج 

میق ندوب ، موقا  دینکن  لمع  ات  دیامرفب  دـهاوخ  یم  ایوگ  تسا  ( 9  () انـسح ارجا   ) يرگید ياج  رد  و  ( 8  ( ) اریبک ارجا  مهل  نا  تاـحلاصلا 
نید و تسا و  العا  زین  شیاـه  قیوشت  هیبنت و  سپ  تساـم ، يـالعا  بر  ادـخ  دـینک . یمن  كرد  ـالماک  ار  شندوب  اـهیف  جوع  ـال  ندوب و 

العا يالعا  شا  یگدنب  ع )  ) ءادهـشلادیس دشاب . العا  مه  ام  یگدنب  تسا  بوخ  تسام  يالعا  بر  وا  هک  لاح  دنتـسه  العا  مه  شیایلوا 
ینیسح روش  زا  ولمم  اهزور  نیا  هک  ییاه  سالک  اه و  نابایخ  اه ، هچوک  اه ،  هناخ  اه ، هینیـسح  اه ، هیکت  اهدجـسم ، رب  ادخ  مالـس  تسا .

اهیف رکذـی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  یف  دوش (  هدرب  اهنآ  رد  شدای  مان و  اـت  هداد  هزاـجاو  هداد  ار  اـهنآ  تعفر  هزاـجا ي  دـنوادخ  تسا و 
زا سپ  تسا  ادخ  فرعم  هجو  نیرتوکین  هب  ءادهشلادیس  دنک و  یم  یفرعم  ار  مان  بحاص  مان  ( 10  ( ) لاصآلا ودغلاب و  اهیف  هل  حبسی  همسا 
ادخ دای  مان و  عقاو  رد  هدش  هدرب  ع ) نیسح (  دای  مان و  اج  ره  سپ  ( 11 ( ) ینسحلا ءامسالا  هل  تسا (  یهلا  ياه  مان  نیرتابیز  نیرتوکین و 

صوصخ رد  ( 12  ( ) بیطلا ملکلا  دعـصی  هیلا  تسا (  هدومرف  دنوادخ  هدش .  بیط  اجنآ  هک  اریز  دنک  یم  ادـیپ  تعفر  تسا و  هدـش  هدرب 
ماما نسح و  ماـما  ناـناوج و  نیب  یگنتاـگنت  هطبار  . 1 دـنیامرف . هجوت  هتکن  دـنچ  هب  یفراعم  نازیزع  تسا  بوخ  ع )  ) ءادهـشلادیس هلئـسم 

مرتحم دیتاسا  امش  رب  نیاربانب  ( 13  « ) هنجلا لها  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و   » دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  لیلد  نیمه  هب  تسا ، ع )  ) نیسح
نایوجشناد هجوت  بلج  يارب  یتصرف  ره  زا  دیشاب و  هتـشاد  یـصاخ  يرازگ  هیامرـس  راوگرزب  ماما  ود  نیا  يارب  هژیو  هب  هک  تسا  فراعم 

مـسارم رد  ناکمالا  یتح  . 2 دـیزاس . مهارف  ار  ماـما  ود  نیا  ناـنآ و  نیب  هطبار ي  هنیمز ي  هدومن و  هدافتـسا  ماـمه  ماـما  ود  نیا  هب  تبـسن 
يرادازع و هیرگ ، هفسلف ي  هرابرد ي  . 3 دهد . یم  شیازفا  ار  سرد  يراذگریثأت  اریز  دییامرف  تکرش  نایوجـشناد  يوس  زا  هدش  رازگرب 
همئا ي ربمایپ و  هریـس ي  ینآرق ، تاعلاطم  دریگ . تروص  شالت  تیباـهو  تاهبـش  در  رد  هژیو  هب  هتـشاد و  يدـج  تاـعلاطم  ینیـسح  مغ 

رثؤم ع )  ) نیسح ماما  ناناوج و  نیب  هطبار  میکحت  رد  دنناوت  یم  یگمه  یتخانـشناور و ..  دعب  زا  زین  ادخ و  ربمایپ  رابک  باحـصا  راهطا و 
دوش و هدید  كرادت  العم  يالبرک  هب  هعفد  نیا  اما  ییوجشناد  هرمع  هیبش  یناوراک  یعمج و  هتـسد  ياهرفـس  دشاب  نکمم  رگا  . 4 دنشاب .
، نایاپ رد  دیئامرف . توعد  ار  نایوجـشناد  دینک و  رازگرب  یمـسارم  دوخ  لزانم  رد  دـشاب  نکمم  رگا  . 5 دنیامن . یهارمه  زین  زیزع  دـیتاسا 

یم تیلست  روشک  رسارس  ياه  هاگشناد  یمالسا  فراعم  دیتاسا  نازیزع  امش  همه ي  هب  ار  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  ترـضح  يراوگوس  مایا 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یشهوژپ  سالجا  نیتسخن  هب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  نیملـسم  رما  یلو  مایپ  - 1 اه : تشون  یپ  مییوگ .
قباطم  79/9/25 خروم هعمج ، زامن  هبطخ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تاـنایب  زا  - 3 ص 420 . ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2 خیرات 79/8/23 . رد 

-12 . 24/ رشح - 11 . 36/ رون - 10 . 1/ فهک - 9 نامه . - 8 . 9 ءارسا /  - 7 نامه . - 6 نامه . - 5 نامه . - 4 ناضمر 1421 . مهدـجیه  اب 
خ  / فراعم 43 باتک  عبنم : ح 18 . ص 360 ، ج 25 ، راونالاراحب ، - 13 . 10 رطاف /

فارسا زا  زیهرپ  روشنم  يربهر و  مظعم  ماقم 

ياپ یمالسا  ناریا  تلم  ون ، لاس  لیوحت  ماگنه  هلاس  همه  یمیلسروپ  یعیبر  یلع  هدنسیون : فارـسا  زا  زیهرپ  روشنم  يربهر و  مظعم  ماقم 
اب ار  ون  لاس  ات  دنتـسه ، یمالـسا  بالقنا  زیزع  ربهر  ناشلد ، بوبحم  نیـشنلد  ياه  مایپ  ندینـش  رظتنم  هناربص  یب  نیـس  تفه  ياـه  هرفس 

لاس رد  دیاب  هک  ار  هچنآ  و  هدومن ، نشور  نانآ  هار  ارف  ناشرادیب  هاگآ و  ربهر  هک  ار  ینازورف  غارچ  و  دـننک ، زاغآ  ناشیا  ون  مایپ  ندـینش 
روما هب  تبـسن  ناش  قیمع  هدرتسگ و  عالطا  فارـشا و  هب  هجوتاب  تیالو  يامظع  ماقم  دندنب . راکب  دنونـشب و  دـنهد ، رارق  رظندـم  دـیدج 
نایب مدرم  نیلوئـسم و  هب  ار  مزال  ياه  هیـصوت  یللملا ، نیب  يراج  روما  یگنهرف و  یـسایس و  يداصتقا ، یعامتجا ، لئاسم  زا  معا  هعماـج ،
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تفر نورب  ياههار  و  هدومن ، دزشوگ  ار  یجراخ  یلخاد و  نانمشد  ياه  هشقن  هدومرف ، هراشا  هعماج  توق  فعض و  طاقن  هب  دنیامرف ؛ یم 
يراعـش یمان و  هب  هعماج  یلمع  راعـش  يراتفر و  يوگلا  ناونع  هب  ار  دـیدج  لاس  نآ  و  دـننک ، یم  صخـشم  ار  تالکـشم  اه و  نارحب  زا 

زا دـنهد ، رارق  دوـخ  ياـه  هماـنرب  اـهراتفر و  هحولرـس  ار  نآ  مدرم ، نیلوئــسم و  زا  مـعا  هعماـج ، داـحآ  هـمه ي  اـت  دـنیامن ، یم  موـسوم 
زا يزورون  ياه  مایپ  أنـسح  تنـس  نیا  دـنور . شیپ  یمومع  هافر  لالقتـسا و  تزع و  يوس  هب  هدومن و  زیهرپ  يراـک  منادـن  یمگردرس و 
لاس تسیب  لوط  رد  ناشیا ، زا  سپ  هدوب و  یمالـسا  بالقنا  يربهر  لاـس  هدزاـی  لوط  رد  ناشفیرـش  تاـیح  ناـمز  رد  لـحار  ماـما  ناـمز 

ترـضح تیرـشب  ملاـع  یجنم  روهظ  اـت  هللاءاـش  نا  هتفاـی و  همادا  جـع ) ) ناـمز ماـما  قح  رب  بئاـن  ناـشیا و  حـلاص  فلخ  طـسوت  نونکاـت 
، دوجو ملاع  يراهب  لگ  نآ  ترـضح و  نآ  كرابم  نابز  زا  ار  يزورون  ياه  مایپ  هک  يزور  دـیما  هب  تشاد ، دـهاوخ  همادا  جـع ) ) يدـهم

همه رد  فرصم  يوگلا  حالـصا   » لاس نامزیزع ، ربهر  فرط  زا  هک  لاس 1388  هناهب  هب  رضاح ، يراتشون  هعومجم  نیا  مینیبب . میونـشب و 
هداد رکذت  مهم ، رایـسب  عوضوم  نیا  هرابرد  هک  ار  هچنآ  هنازرف  ربهر  نآ  يزورون  ياه  مایپ  نایم  رد  هک  مدـش  نآ  رب  هتفرگ ، مان  اه » هنیمز 

یلمع هار  رد  یمدـق  کی  میناوتب  تسا و  هدوب  تیمها  زئاح  ناـشیا  يارب  عوضوم  نیا  ردـقچ  هک  دوش  مولعم  اـت  هدومن ، يروآ  عمج  دـنا ،
زیهرپ هلئسم  هب  يزورون ) ياه  مایپ  زا  ریغ   ) رگید ياه  ینارنخس  تاشیامرف و  رد  ناشیا  هک  نیا  رب  ًافاضم  میرادرب . مهم ، هیصوت  نیا  ندش 
نـشور حضاو و  هتبلا  دص  و  میدرواین . راتـشون  نیا  رد  ار  اهنآ  ام  هک  دنا ، هدومرف  دـیکأت  اهراب  تضایر ) هن   ) تعانق هب  هجوت  فارـسا و  زا 

هجوت رظن ، دروم  لاس  نآ  رد  نکل  درک . هجوت  اهنآ  هب  هلاس  همه  دـیاب  هکلب  تسین ، لاس  نامه  هب  صتخم  لاس ، ره  ماـن  راعـش و  هک  تسا 
نآ ساسارب  ار  دوخ  ياهراتفر  اه و  همانرب  هدـمآ و  نوریب  عوضوم ، نآ  هب  تبـسن  ییانتعا  یب  تلفغ و  تلاح  زا  ات  دـبلط ، یم  ار  فعاضم 

يدنلبرـس رادتقا و  تزع و  هب  رتشیب  یبایتسد  يارب  تیالو ، يامظع  ماقم  نیمارف  زا  تعاطا  هار  رد  میناوتب  هک  میراودـیما  مینک . يزیر  هیاپ 
رد يربهر  مظعم  ماقم  يزورون  ياه  مایپ  رد  فرصم  يوگلا  حالصا  یلک  روطب  میدنب . راکب  ار  دوخ  ناوت  شالت و  تیاهن  یمالسا ، ناریا 

لاـس 1371 میزادرپ :  یم  نآ  زا  هنومن  دـنچ  هب  هک  دوش  یم  هدـهاشم  یبوخ  هب  1377 و 1388  ، 1376 ، 1375 ، 1374 ياه 1371 ، لاس 
رد هژیو  هب  و  هدـنیآ ، لاس  لوط  رد  هچ  دـیع و  مایا  رد  هچ  فارـسا ، زا  مدرم  هک  منک  یم  هیـصوت  صوصخ  هب  نم  فارـسا «  زا  يریگولج 
یم ماجنا  هفرم  ياهرشق  يوس  زا  ًاتدعاق  دایز ، هیور و  یب  فرصم  دننک . يراددوخ  دنوش ، یم  فارسا  راچد  اهنآ  رد  الومعم  هک  یمسارم 

، تسا روشک  نایز  هب  دریگ  یم  ماجنا  رشق  کی  يوس  زا  هک  یفرصم  دننک . فرـصم  دایز  هک  دنتـسین  رداق  فیعـض  ياهرـشق  نوچ  دریگ .
شهاوخ میوگ و  یم  مه  زاب  ما ، هدرک  ضرع  ررکم  نم  دراد . یقالخا  یناور و  نایز  مه  یعامتجا و  نایز  مه  يداصتقا ، ناـیز  مه  ینعی 
توافتم نامز  ره  رد  هزادنا  نیا  يور . هدایز  فارسا و  دح  هب  هن  دشاب ، هزادنا  هب  دیاب  فرـصم  دننک . اهر  ار  ییارگ  فرـصم  هک  منک  یم 

هب ار  شدوخ  روشک ، يزاسزاب  تارمث  تارثا و  زونه  دنا و  تمحز  لکشم و  راچد  اه  هداوناخ  مدرم و  ياهرـشق  زا  يرایـسب  زورما  تسا .
هب دناوت  یم  هچره  ار  شدوخ  ناسنا  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  هزادـنا ، تسا . هدیـسرن  همه  هب  شتاکرب  تاریخ و  هدادـن و  ناشن  لماک  روط 

تیاعر نارگید  زا  شیب  ار  لصا  نیا  دیاب  صوصخ  هب  نیریاس ، ییاضق و  یتلود و  زا  معا  روشک ، زیزع  نیلوئسم  دنک . کیدزن  اهرشق  نیا 
طابـضنا يراک و  نادـجو  هنادـجم  يریگیپ  موزل  رب  دـیکأت  نمـض  يربهر  مظعم  ماقم  یلام  يداصتقا و  طابـضنا  لاس  لاس 1374  دننک ».
طابـضنا تیاعر  اب  ات  دنتـساوخ  نیلوئـسم  مدرم و  زا  روشک  رد  یگدـنزاس  ینادابآ و  ققحت  يارب  يرورـض  لـصا  ود  ناونع  هب  یعاـمتجا 

ألئـسم تیمها  هب  هراشا  اب  ناشیا  دـننک . يریگولج  يدـج  روط  هب  فرـصم  رد  يور  هدایز  فارـسا و  شاپ ، تخیر و  زا  یلام  يداصتقا و 
فارسا يور و  هدایز  یلام و  شاپ  تخیر و  اب  هلباقم  موهفم  هب  یلام  يداصتقا و  طابـضنا  . » دندومرف هعماج  رد  یلام  يداصتقا و  طابـضنا 

يداصتقا تاناکما  ظاحل  هب  ار  هعماج  يدوجوم  تسا ، دح  زا  هدایز  اهنآ  فرـصم  دننک و  یم  جرخ  دوخیب  هک  یناسک  تسا . فرـصم  رد 
مهاوخ یم  تلود  نیرومام  روشک و  نیلوئـسم  تلم ، داحآ  زا  بناج  نیا  دنتـسه و  یلام  يداصتقا و  طابـضنا  یب  اهنآ  دننک ، یمن  تیاعر 

هب دیاب  اهنت  دننک ، یم  فرـصم  ار  یمومع  لاوما  هک  یناسک  هژیو  هب  هعماج  دارفا  یمامت  دنریگب و  يدج  ار  یلام  يداصتقا و  طابـضنا  هک 
روشک یلاـم  عباـنم  تیاـعر  هب  ار  همه  نم   » لاس 1375 يزورون  مایپ  رد  فرـصم  يوگلا  حالـصا  دـننک ». جرخ  تجاـح  زاـین و  عفر  ردـق 
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نامز زا  ریغ  هب  دـناوت  یم  یتح  دزاـسب . دـنک و  هرادا  یبوخ  هب  ار  دوخ  دـناوت  یم  تسا و  يدـنمتورث  روشک  اـم ، روشک  منک . یم  هیـصوت 
هظحالم دروم  یحیحص  لکش  هب  تورث ، دراوم  هک  نیا  هب  طورشم  اما  دیامن ، نیمات  نیمضت و  دنک و  يزیر  هیاپ  مه  ار  هدنیآ  نامز  لاح ،

قطنم رظن  زا  دوـش . یم  بوـسحم  مارح  هاـنگ و  یعرـش ، رظن  زا  تـسا و  دـب  فارـسا  دوـشن . يور  هداـیز  فارـسا و  نآ ، رد  دریگ و  رارق 
نالوئسم مه  دننکن . فارسا  دنفظوم  همه  تسین . یـصاخ  ناسک  صوصخم  تسا و  تشز  عونمم و  راک  کی  مه ، روشک  هرادا  ینالقع و 
فارـسا زا  مینک  یم  هیـصوت  ام  رگا  نیاربانب ، مدرم . داـحآ  مه  دنتـسه و  تلود  رد  ییاـهراک  ماـجنا  رومأـم  هک  یناـسک  نارازگراـک و  و 

تورث رد  فارـسا  دنتـسه . مدرم - داحآ  مه  نالوئـسم و  مه  همه - ام  بطاـخم  دوش ، هزراـبم  فارـسا  اـب  رتهب ، ریبعت  هب  دوش و  يریگولج 
يژرنا بآ و  نان و  رد  فارسا  دیآ و  یم  تسد  هب  دایز  تمحز  اب  هک  هچنآ  رد  زین  یعیبط و  عبانم  روشک و  نیا  ياه  يدوجوم  یمومع و 
میدرک ضرع  نآ  زا  لبق  ياهلاس  هتشذگ و  لاس  رد  ام  هک  تسا  يا  هیصوت  نآ  لباقم  هطقن  فارسا ، تسا . دب  اهنیا  همه  یناسنا ، يورین  و 
یتلود نالوئـسم  ار  نآ  دریگ و  ماجنا  يزیر  همانرب  راک  نیا  يارب  دیاب  مینک  هزرابم  فارـسا  اب  میهاوخب  رگا  تسا . طابـضنا  زا  ترابع  هک 
لاوما نوچ  تسا ، یـصخش  لاوما  یمومع و  لاوما  ندرک  دوبان  يور و  هدایز  فارـسا و  اب  هزرابم  نم ، لوا  هیـصوت  نیاربانب ، دنهد . ماجنا 
شالت هک  یی  هعماج  رد   » لاس 1376 يزورون  مایپ  رد  فرصم  يوگلا  حالصا  مایپ  ددرگ ». یمرب  یمومع  لاوما  هب  يوحن  هب  مه ، یصخش 

هب تبـسن  دشاب ...، هتـشادن  دوجو  ندروخ  مدرم  لام  دشابن ، هارمه  نانآ  هب  تبـسن  ندوب  انتعا  یب  نامورحم و  هب  تبـسن  ندرک  لمع  دـب  و 
رد یبلط  نوزفا  صرح و  رگا  دـشابن ، اهزیچ  نیا  شاپ و  تخیر و  فارـسا و  يور و  هدایز  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  تعانق  هعماـج  تشونرس 

نیا هتفرـشیپ  دنمتورث و  ياهروشک  یتح  ایند ، مدرم  زورما  يراتفرگ  دوش . یم  لیدبت  ناتـسلگ  تشهب و  هب  هعماج  نیا  دـشابن ، يدام  روما 
هب لبق ، ياهلاس  لثم  مهاوخ  یم  لاسما  نم  تسا ... هدرک  ناشیرپ  ایند  رد  زورما  ار  تیناسنا  هک  تسا  تایقالخا  زا  یتسدـیهت  تساـهزیچ .

و نالوئسم . مه  دندرک و  هجوت  مدرم  مه  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  هدش ، هک  ییاه  شرافس  هللادمحب  منکب . شرافـس  کی  مدرم  همه 
دننک یعـس  همه  لاـسما  هک  منکب  ضرع  ناـمزیزع  مدرم  هب  مهاوـخ  یم  نم  نالوئـسم . زا  مه  مدرم و  زا  مـه  تـسا  ود  ره  زا  معقوـت  نـم 

تمعن ردق  نتخانشن  ینعی  یهلا . تمعن  عییضت  ینعی  فارسا ، دراد . دوجو  فارسا  ام  ياه  یگدنز  رد  هنافساتم  دنراذگب . رانک  ار  فارـسا 
یم فارسا  رتمک  اهنیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  دنطسوتم ، ای  تسدیهت  هک  يدارفا  دننکمتم . دارفا  نخـس ، نیا  رد  ام  بطاخم  رتشیب  هتبلا  یهلا .

رد فارـسا  لثم  دیآ ؛ یم  کچوک  رظن  هب  هک  ییاهزیچ  رد  فارـسا  نتـشاذگ  رانک  تسه . فارـسا  ًاضعب  مه  اهنیا  نیب  رد  هچرگا  دـننک ،
هدنیآ هللادمحب  هتبلا  دوشب . يرتشیب  ییوج  هفرص  دنک  یم  اضتقا  هک  تسا  هدوب  رتمک  یگدنراب  يردق  لاسما  الاح  بآ . هیور  یب  فرـصم 

هک میراد  هفیظو  ام  نکیل  تفر . دهاوخ  شیپ  ناریا  تلم  تحلـصم  قبط  رب  یهلا  لضف  هب  هللادـمحب و  زیچ  همه  تسین . ام  راظتنا  رد  يدـب 
، نان رد  فارـسا  بآ ، رد  فارـسا  مینک . میظنت  روط  نآ  دـبلط ، یم  ام  زا  میلـس  لقع  تسا و  هتـساوخ  ام  زا  نید  هک  هچنآ  قبط  رب  ار  دوخ 

لباق هک  ییاهزیچ  نتخیر  رود  ندرک ، فرـصم  دایز  ندـیرخ ، دایز  يور ، هدایز  یگدـنز ، لـیاسو  رد  فارـسا  ییاذـغ ، داوم  رد  فارـسا 
یمدنگ نیا  زا  یمیظع  شخب  هک  دیراد  عالطاًامتح  مه  امش  همه ي  میناوخ ، یم  اهرامآ  رد  تسادخ . تمعن  عییضت  اهنیا  تسا ، هدافتـسا 

نان نآ  زا  دوش و  یم  درآ  دـعب  ددرگ و  یم  يرادـیرخ  دـیآ و  یم  دوجو  هب  یناریا  زرواـشک  ناـقهد و  ترارم  تمحز و  همه  نیا  اـب  هک 
تداع ییوج  هفرص  هب  دیاب  ام  روما ، همه  رد  اما  تسا . لاثم  کی  طقف  نیا  دننک . یم  رکذ  دوش ، یم  هتخیر  رود  هنافساتم  ددرگ ، یم  هیهت 

، تاـناکما هب  تبـسن  مینک . هدافتـسا  مینک ، هدافتـسا  نآ  زا  میناوت  یم  تسا و  هدافتـسا  لـباق  هک  ار  يزیچ  نآ  ینعی  ییوج ، هفرـص  مینکب .
دیاب نم  رظن  هب  تسین . یتسرد  شور  نتخیر ، رود  ار  یندـشن  عیاض  ياهزیچ  ندرک ، ون  ار  راگدـنام  ياهزیچ  ًامئاد  مینکن . راتفر  سوهاـب 

نالوئـسم دوخ  منک . یم  ضرع  ار  نیا  یلک  تروص  هب  نم  دنهدب . دای  مدرم  هب  ار  فارـسا  اب  هلباقم  ییوج و  هفرـص  هار  روشک ، نالوئـسم 
. تسا لاملا  تیب  رد  فارسا  نیا  هک  اریز  تسا ، رترضم  يداع  مدرم  فارـسا  زا  یتلود  نالوئـسم  فارـسا  دننکن . فارـسا  دیاب  مه  یتلود 
هک دنهدب  میلعت  دنیوگب و  مدرم  هب  ار  نآ  دـننک و  فیدر  ار  فارـسا  زا  بانتجا  ییوج و  هفرـص  ياه  لاثم  زا  یتسرهف  نالوئـسم ، نیاربانب 

ههرب نیا  رد  مهاوـخ  یم  هک  ار  هـچنآ  نـم   » لاس 1377 يزورون  ماـیپ  رد  فرـصم  يوگلا  حالـصا  درک .» ییوج  هفرـص  دوش  یم  هنوگچ 
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گرزب و حلاصم  تلم ، کی  ناونع  هب  میرادـن  قح  ام  دـننک . زیهرپ  يور ، هدایز  فارـسا و  زا  ًادـج  زیزع ، تلم  هک  تسا  نیا  منک . ضرع 
رد يراب  دنب و  یب  فارسا و  هب  ار  ام  هک  نامدوخ  یصخش  ياه  هتساوخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  ینونک  مهم و  دقن  حلاصم  هکلب  رگنرود ، یلم و 

ترابع نم  مهم  هیـصوت  لاسما  دنریگب . يدج  ار  ییوج  هفرـص  هلاسم  دیاب  همه  میریگب . هدـیدن  ار  اهنآ  مینک و  ادـف  دـناشک  یم  فرـصم 
هفرـص ياههار  یتسیاب  ییوج ، هفرـص  رب  هوالع  تلود ، دنکب . دیاب  مه  تلم  دـنکب . ییوج  هفرـص  دـیاب  مه  تلود  ییوج ، هفرـص  زا  تسا 
هفرـص عاونا  زا  یتسرهف  یتسیاب  تسا ، هدـشن  يرپس  لاس ، لوا  ياـه  هاـم  اـت  تسا ، هتـشذگن  تقو  اـت  دـهدب . میلعت  مدرم  هب  مه  ار  ییوج 

ام اـهنآ  فرـص  يارب  هـک  ییاـهزیچ  هـمه  نوگاـنوگ و  فراـصم  رد  نـیزنب و  ناـن ، بآ ، رد  دـننکب ، دـنناوت  یم  مدرم  هـک  ار  ییاـهییوج 
ًادج مه  مدرم  دنهدب . ناشن  میلعت و  مدرم  هب  ار  اهنآ  رد  ییوج  هفرص  ياههار  و  مینکب ، فرـصم  تفن  روشک و  ياه  هیامرـس  زا  میروبجم 
تلم هک  میرادن  نیا  هب  یجایتحا  ام  هللادمحب  منک . یمن  توعد  تضایر  هب  ار  ناریا  تلم  نم ! نازیزع  دننک . ییوج  هفرـص  هک  دننک  یعس 

. منک یم  توعد  تعانق  هب  ار  مدرم  نم  داب ! رود  مدرم ، نیا  یگدـنز  زا  تضایر ، دولآ  مغ  ياـضف  مینک . توعد  تضاـیر  هب  ار  ناـمدوخ 
يداصتقا لاور  یگدـنز و  و  دـنک ، یم  نیمات  تعانق  اب  ار  دوخ  هدـنیآ  دـناد  یم  هک  يدـنمدرخ  لقاع و  ناسنا  تعانق  هنازارفارـس ، تعانق 

حالصا لاس 1388  دننک ». لامعا  تکلمم ، هرادا  راک  رد  ار  حیحـص  ریبادت  دنناوتب  هک  دـنک  یم  کمک  نیلوئـسم  هب  و  لیهـست ، ار  روشک 
یـصخش ياه  فارـسا  عوضوم  هب  تسا  يدج  لوحت  رییغت و  دنمزاین  هک  ییاه  هنیمز  حیرـشت  رد  ناشیا  اه  هنیمز  همه  رد  فرـصم  يوگلا 

دننک یم  دیکات  هتکن  نیا  رب  ملاع  يالقع  همه  زیزع و  مالسا  : » دندوزفا دندرک و  هراشا  روشک  فلتخم  عبانم  هیور  یب  فرصم  یمومعو و 
ياه تیـصخش  هناگ ، هس  ياوق  نالوئـسم  صوصخ  هب  ام  همه  دندومرف : دیکأت  ناشیا  دوش . تیریدم  هنالقاع  هناربدم و  دـیاب  فرـصم  هک 
هنیمز همه  رد  فرصم  يوگلا  حالصا  : » ینعی یساسا  یتایح و  مهم  راعش  نیا  ققحت  ریسم  رد  دیدج  لاس  رد  دیاب  مدرم  داحآ  یعامتجا و 

نیرتوکین هب  تلم  لاوحا  لیدبت  زا  يا  هتسجرب  قادصم  روشک ، عبانم  زا  هناربدم  حیحـص و  هدافتـسا  اب  ات  مینک  تکرح  يزیر و  همانرب  اه »
خ  / ناهیک همانزور  عبنم : دبای . زورب  روهظ و  اه ، لاح 

یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  رظنم  زا  رنه 

یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  نیئآ ،  کین  هللا  لضف  ( 1) یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  هاگدید  زارنه  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  رظنم  زا  رنه 
اهینارنخس و رد  رنه  فلتخم  داعبا  هرابرد  هچنآ  هعومجم  زا  تسا  یئاه  هدیزگرب  لایر .   400 هحفص ،   120 یعقر ،  عطق  ، 1367 نارهت ،  ، 

نارکفتم دودـعم  زا   ، يا هنماخ  یلعدیـس  ترـضح  ردـقنارگ  رکفتم  تسا .  هدـمآ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  مرتحم  تسایر  ياه  هبحاصم 
مالـسازا و قیمع  یئانـشآ  هب  هجوت  اب  هک  تسا  ینارظنبحاص  زا  . دراد يا  هتـسیاش  ياهیهاگآ  نآ  داعباو  رنه  زا  هک  تسا  یناـحور  یبهذـم 
روهظ و هماگنه  رد  رگید ، يوس  زا  نآ  نیون  ياه  هویش  یناسر و  مایپ  یغیلبت و  ياهترورـض  هنانیب  عقاو  كرد  و  يوسکی ،  زا  نآ  تلاسر 

نیلوا هک  هعومجم ،  نیارد  تسیرگن  دج  هب  يو  ياهداهنـشیپ  اهدومنهر و  هب  دیاب  یبالقنا ) رنه  يابیز ( ياه  هولج  و  یمالـسارنه ) زورب (
تیمها رنه ، هرابرد  يا  هنماخ  ياقآ  ياههاگدید  تفای ،  دهاوخ  رـشن  یمالـسا  فلتخم  تاعوضوم  رد  هک  تسا  یئاه  هعومجم  زا  هرامش 

تسا هدمآ  همانشیامن و ...  هصق  رتائت ، منیس ، رعش ، یقیسوم ،  نآ ،  هدنیآ  ياه  هزادنا  مشچ  هتـشذگ و  رد  رنه  نآ ،  بلاق  يوتحم و  نآ ، 
یبهذـم رکفتم  کی  ياهرظنراهظا  نتفای  یپ  رد  هک  یناسک  زین  رنه  فلتخم  داعبا  ناراکدـنا  تسد  يارب  باـتک ،  نیا  بلاـطم  هعومجم  . 
بالقنا مظعم  ربهر  يا  هنماخ  هّللا  تیآ  ترضح  ( 2) تسا یهلا  یتبهوم  رنه  : بالقنا ربهر  تسا .  دنمدوس  یندناوخ و  دنتسه ، صـصختم 

، یـسیونشوخ رعـش ، یـشاقن ، یقیـسوم ، یگدنـسیون ، رتائت ، امنیـس ، ياه  هتـشر  رد  هشیدنا  رنه  گنهرف و  باحـصا  اب  رادید  رد  یمالـسا 
رد دـندرک : حیرـصت  دـندناوخ و  یهلا  یتـبهوم  اـهبنارگ و  رایـسب  يرهوـگ  ار  رنه  تقیقح  یگنهرف ، يرنه و  ياـه  هتـشر  رگید  همجرت و 

ماقم درک . تیاعر  ار  یقیقد  ساسح و  رایـسب  ياهزرم  ناوارف و  ياـهتفارظ  دـیاب  اـه ، هصرع  نیا  رد  تواـضق  دـنمرنه و  رنه و  اـب  ههجاوم 
یتقیقح رنه  دـندرک : ناشنرطاخ  دندرمـشرب و  اهنآ  نییبت  قیاقح و  اـه و  ییاـبیز  كاردا  ساـسحا و  زا  يا  هعومجم  ار  رنه  يربهر  مظعم 
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هارمه هب  نآ  بحاص  يارب  ار  یفیلاکت  اهتیلوؤسم و  یهلا ، رگید  تبهوم  ره  دـننام  هک  تسا  راگدرورپ  بناج  زا  يا  هیطع  رخاـف و  رایـسب 
یتاذ فیلاکت  رب  هوالع  دـنمرنه  دـندوزفا : دـندرک و  هراشا  درف  ره  یناسنا  ياـهتیلوؤسم  هب  دـهعتم » رنه   » ریبعت نییبت  رد  ناـشیا  دروآ . یم 
هوالع دیاب  نادنمرنه  دنک . دهعت  ساسحا  زین  دوخ  راثآ  نومـضم  بلاق و  صوصخ  رد  دیاب  رنه ، زاتمم  رایـسب  ياهیگژیو  تلع  هب  یناسنا ،

تیلوؤسم ساسحا  زین  دوخ  راثآ  ياوتحم  نومـضم و  لابق  رد  هراومه  بلاق ، رد  تفرـشیپ  يروآون و  تیقـالخ ، رد  يریذـپ  تیلوؤسم  رب 
ردـق ره  دـندوزفا : دـندناوخ و  رگیدـکی  جوزمم  ار  قالخا  رنه و  بالقنا ، ربهر  دـنراذگب . مارتحا  دوخ  نابطاخم  هب  قیرط  نیا  زا  دـننک و 
دهاوخ يرتشیب  ياقترا  تیفیک و  وا  يرنه  ياـهراک  هرهوج  دـسرب ، ینـالقع  كرد  هشیدـنا و  رکف و  زا  يرتـالاب  هلحرم  هب  دـنمرنه  کـی 
يرـشق رجحتم و  هناراکایر  رنه  زا  ینید  رنه  لماک  کیکفت  اب  ناشیا  دـش . دـهاوخ  رادروخرب  يرتشیب  هناوتـشپ  زا  وا  يرنه  كرد  تفای و 

، رشب یقیقح  تداعس  فده  اب  مالـسا  نیبم  نید  همه  زا  رت  لماک  یهلا و  نایدا  هک  ار  یفراعم  هک  تسا  نآ  ینید ، رنه  دندرک : دیکأت  ارگ 
رد يا  هنماخ  هّللا  تیآ  ترـضح  دزاس . هنادواج  راگدنام و  رـشب ، راکفا  رد  دنک و  رـشتنم  یناسنا  عماوج  رد  دنا ، هدوب  نآ  جیورت  لابند  هب 

ریظن یتـالوقم  هنادـنمرنه  جـیورت  هکلب  تسین ، یبهذـم  ياـهدامن  اـی  ناـگژاو  زا  هدافتـسا  هب  یمازلا  ینید ، رنه  رد  دـندرک : حیرـصت  همادا 
ینید رنه  زا  یبوخ  ياه  هنومن  دناوت  یم  هعماج » ناسنا و  تیوه  هلاحتـسا  لاذتبا و   » زا زیهرپ  و  یقالخا » لیاسم  یناسنا و  قوقح  تلادـع  »

دندرمـشرب و اـهنآ  نییبت  قیاـقح و  اـه و  ییاـبیز  كاردا  ساـسحا و  زا  يا  هعومجم  ار  رنه  يربهر  مظعم  ماـقم  ( 3 :) دنمرنه رنه و  دـشاب .
ار یفیلاکت  اه و  تیلوؤسم  يرگید  تبهوم  ره  دننام  هک  تسا  راگدرورپ  بناج  زا  يا  هیطع  رخاف و  رایـسب  تسا  یتقیقح  رنه  : » دـندومرف

رایـسب ياـه  یگژیو  تلع  هب  یناـسنا  یتاذ  فیلاـکت  رب  هوـالع  دـنمرنه  : » تسیچ دـنمرنه  فیلکت  دروآ ». یم  هارمه  هب  نآ  بحاـص  يارب 
رکف و زا  يرتالاب  هلحرم  هب  دـنمرنه  کی  ردـق  ره  .« » دـنک دـهعت  ساسحا  زین  دوخ  راـثآ  نومـضم  بلاـق و  صوصخ  رد  دـیاب  رنه ، زاـتمم 

يرتشیب هناوتـشپ  زا  وا  يرنه  كرد  تفای و  دـهاوخ  يرتشیب  ءاقترا  تیفیک و  وا  يرنه  ياهراک  هرهوج  دـسرب ، ینـالقع  كرد  هشیدـنا و 
رنه : » ینید رنه  دوب ». قفوم  زارفارس و  درک و  تکرح  ملاسان  ای  یحطس و  ياه  هزیگنا  اب  رنه  يداو  رد  ناوت  یمن  .« » دوب دهاوخ  رادروخرب 

هدوب نآ  جیورت  لابند  هب  رشب  یقیقح  تداعس  فده  اب  مالسا  نیبم  نید  همه ، زا  رت  لماک  یهلا و  نایدا  هک  ار  یفراعم  هک  تسا  نآ  ینید 
زا هدافتـسا  هب  یمازلا  ینید ، رنه  رد  .« ............................ » دزاس هنادواج  راگدنام و  رـشب  راکفا  رد  دننک و  رـشتنم  یناسنا  عماوج  رد  دنا 

لاذتبا و زا  زیهرپ  یقالخا و  لیاسم  یناسنا و  قوقح  تلادـع ، ریظن  یتالوقم  هنادـنمرنه  جـیورت  هکلب  تسین ، یبهذـم  ياهداهن  ای  ناگژاو 
یم يا : هنماخ  هللا  ۀـیآ  ترـضح  دـشاب ............................. ». ینید  رنه  زا  یبوخ  ياه  هنومن  دـناوت  یم  هعماج  ناسنا و  تیوه  هلاحتـسا 

. درک یفرعم  هنـشت  ياـه  تلم  هب  یلمع  ياـهوگلا  ناوـنع  هب  ار  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  قـیمع ، فـیطل و  يرنه  ياـهراک  اـب  ناوـت 
رنه اب  ینمشد   » ای (« 12/3/1363  ) دوب دهاوخن  یندنام  دجنگن ، رنه  بلاق  رد  هک  یبالقنا  هشیدـنا و  هدـیا ، ره  ................................... »

هناخباتک هرامـش 29 ، هزوح  هلجم  هزوح  هاگیاپ  (. 1 ( ……………………… . ) 4 (« .) 22/8/1368  ) تسا دیـشروخ  اب  ینمـشد  دننامه 
هزوح هاگیاپ  (. 4 . ) ام فرح  هرامـش 15 ، انـشآ  رادید  هلجم  هزوح  هاگیاپ  (. 3 ، ) ربخ هرامـش 115 ، نز  مایپ  هلجم  هزوح  هاـگیاپ  (. 2 . ) هزوح

؛ ، : هلاقم عبانم  یغیلبت . ياه  بلاق  رد  رنه  هرامش 8 ، ناغلبم  هلجم 

يربهر مالک  رد  ینید  رنه 

ناتسبات رد  رنه  گنهرف و  باحصا  زا  نت  اهدصاب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  يا  هنماخ  هّللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مالک  رد  ینید  رنه 
رد ار  یقیاقح  هک  نیا  رطاخ  هب  طقف  هن  دوب ، یـشزرااب  تصرف  نم  يارب  میناوخ : یم  مه  اب  هک  دـندومرف  نایب  يدنمـشزرا  بلاطم  لاسما ،

ناشن ام  هسلج  هک  نیا  رطاخ  هب  نیا ، رب  هوالع  هکلب  مدینـش ؛ اه  نآ  دوخ  نابز  زا  نادنمرنه  هعماج  رنه و  هب  طوبرم  نوگانوگ  لیاسم  باب 
ًالماک هکلب  درادن ؛ رارق  هیشاح  رد  هجو  چیه  هب  روشک  رد  بدا  رنه و  گنهرف و  ناتسود ، زا  یـضعب  روصت  فالخرب  هک  تسا  نیا  هدنهد 

هک یبلاطم  میتشاد و  مه  اب  هک  يا  ینالوط  اتبـسن  هسلج  نیا  مدرک و  لابقتـسا  نآ  زا  نم  هک  اج ، نیا  رد  امـش  روضح  سفن  تسا . نتم  رد 
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هرهب هسلج  نیا  زا  نم  دمآ و  شیپ  تصرف  نیا  هک  مدنـسرخ  یلیخ  لاح  ره  هب  تسا . تقیقح  نیا  هدننک  دییأت  همه  دیدروآ ، نابز  رب  امش 
دنزب سدـح  اه  هتفگ  نیاوترپ  رد  مه  ار  اه  هتفگان  زا  یخرب  دـناوت  یم  ناسنا  دوب و  ییاه  هنومن  هک  دـندومرف  ناتـسود  هک  یبلاـطم  مدرب .

لیاسم وزج  مه  یضعب  هتبلا  ؛ مریگب هدهع  هب  یمهساه  نآ  هب  نتخادرپ  رد  دیاب  کشالب  نم  دوخ  هک  تسام  یساسا  لیاسماه  نآزا  یضعب 
درک مهاوخ  دیکأت  مه  نم  دندینـش ؛ ار  بلاطم  دـنراد و  روضح  اج  نیا  رد  ناشناراکمه  داشرا و  مرتحم  ریزو  هناتخبـشوخ  تسا . ییارجا 

یهقف تالاؤس  هتبلا  دننک . لح  ار  اه  نآ  هّللاءاش  نا  دنزادرپب و  تسا ، هجوت  دروم  ارجا  ماقم  رد  هک  یبیاصم  تالکشم و  زا  يا  هراپ  هب  هک 
هک هچ  نآ  دـبلط . یم  ار  دوخ  صاـخ  تصرف  هک  تسا  يرگید  ثحب  هریغو  یلحم  یقیـسوم  طـباوضو  دودـحای  همـسجم  هب  عـجار  ثحب 

ساسح تدش  هب  مه  تسا ، فیرظ  مه  هک  تسا  یلیاسم  وزج  دنمرنه ، رنه و  هلأسم  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  دسر  یم  مرظن  هب  اعومجم 
نآ فالخرب  مینکاطخ و  تسا  نکمم  میـشاب ، هجوت  یب  اهزرم  نیا  هب  ام  رگا  دراد . دوجو  هنیمز  نیا  رد  يراوشد  ياهزرم  تسا و  قیقد  و 

يارجام نآ  تسین ؛ دنک  تیاعر  دیاب  دنمرنه  هک  ییاهزرم  هرابرد  نخـس  تسام . هب  طوبرم  نیا  هتبلا  مییامن ؛ لمع  تسا ، هتـسیاش  هک  هچ 
میناوتب ات  میـسانشب  تسرد  ار  اهزرم  دـیاب  میا ، هجاوم  روشک  هرادا  رد  مهم  عوضوم  نیا  اب  دـنمرنه  رنه و  هلأـسم  اـب  هک  اـم  تسا . يرگید 

رد هک  تسا  يرنه  تیـصاخ  نیا  تسایند ؛ کی  ییاـهنت  هب  يدـنمرنه  ره  هتبلا  مییاـمن . لـمع  تواـضق  ساـسارب  مینک و  تواـضق  تسرد 
مغ زا  يا  هتخیمآ  دـید ؛ یم  ییابیز  بیجع و  يایند  دنیـشنب ، اهدـنمرنه  لد  ياپ  هناراسگمغ  ات  درک  یم  تصرف  ناسنا  رگا  تسوا . دوجو 

دیفـس رهاوج  ناونع  هب  رنه  زا  ناتـسود  زا  یکی  درادـن . دوجو  لاجم  نیا  هنافـسأتم  یلو  اه ؛ نامرآ  اه و  ینارگنو  اهوزرآ  اه ؛ يداش  واـه 
دوخ هب  ار  ییاه  مشچ  اه و  لد  هک  تسین  تهج  نیدـب  طقف  نآ  ییاهبنارگ  شزرا و  هک  تسا  ییاهبنارگ  رایـسبرهوگ  هلب ، دـندرک ؛ ریبعت 

تبهوم و کی  نیا  هن ، دـنک  بذـج  دوخ  هب  ار  ییاه  لد  اـه و  مشچ  تسا  نکمم  تسین ، يرنه  هک  ییاـهزیچ  زا  یلیخ  دـنک  یم  بذـج 
تقیقح همه  نیا ، اـما  تسا . نییبـت  یگنوگچ  رد  رنه  زورب  هچ  رگا  تسا . یهلا  هیطع  کـی  يرنه  عوـن  ره  رنه  تقیقح  تسا . یهلا  هیطع 

کی تفارظ و  کی  ییابیز ، نآ  زا  دـعب  تساج . نآ  یلـصا  هتکن  دراد ، دوجو  يرنه  ساـسحا  كاردا و  کـی  نییبت ، زا  شیپ  تسین ؛ رنه 
، دـننک كرد  مه  ار  شا  هتکن  کی  دـنناوت  یمن  دـنمرنه ، ریغ  ياه  مدآ  یهاگ  هک  ومز  رت  کیراب  هتکن  رازه  نآ  زا  دـش ، كاردا  تقیقح 

نیا دـنک ؛ یم  زاربا  ار  یقیاقح  قیاقد و  فیارظ و  تسا ، هدـش  هتخورفارب  وا  نورد  رد  هک  رنه  غارچ  نآ  اب  يرنه و  حور  نامه  اب  دـنمرنه 
کی یهلا و  تبهوم  کـیرنه  عـقاو ، رد  تسا . نییبـت  کـی  باـتزاب و  کـی  كاردا و  کـی  زا  یـشان  هک  یقیقح ، یعقاو و  رنه  دوـش  یم 
ياـه تورث  همه  لـثم  تسا ، هدـش  هداد  وا  هب  راـگدرورپ  يوس  زا  تبهوم  نیا  هک  یـسک  نآ  یعیبـط  روط  هب  تسا . رخاـف  رایـسب  تقیقح 

، همه اموزل  اه  فیلکت  نیا  . تساه فیلکت  ماجنا  اب  هارمه  ادخ  ياه  هداد  ینعی  دشاب ؛ لیاق  شدوخ  يارب  مه  ار  یتیلوؤسم  راب  دـیاب  رگید ،
هک تسا  یتمعن  نیا  دـیراد ، مشچ  امـش  یتقو  دزیخ . یم  رب  ناسنا  لد  زا  اـه  نآ  زا  یلیخ  هک  تسا  ییاـه  فیلکت  تسین ؛ یعرـش  ینید و 

شود رب  مه  ار  یفیلکت  دهد ، یم  امـش  هب  هک  ییاه  يرادروخرب  اه و  تذل  زا  ریغ  یعیبط  روط  هب  مشچ  نیا  اما  دـنرادن ؛ ار  نآ  اه  یـضعب 
مدآ هب  نید  هک  تسین  مزال  دیراد . امـش  هک  تسا  یمـشچ  رطاخ  هب  فیلکت  نیا  تسا .» هاچ  انیبان و  هک  ینیب  یم  نوچ  « ؛ دراذـگ یم  امش 

نآ ولو  ار  يدنمتورث  هک  تسین  ایند  رد  سک  چیه  ای  دـمهف . یم  امـش  لدار  نیا  دـشاب ؛ هدـش  لزان  شا  هرابرد  نآرق  هیآ  کی  ای  دـیوگب ،
لایخ و یب  نادنمتسم ، هب  تبـسن  وا  دنیبب  هک  یماگنه  دنکن ، تمالم  دشاب  هدمآ  تسد  هب  شدوخ  نیبج  قرع  نیمی و  دک  اب  يرادروخرب ،

مدوخ لام  مدروآ و  تسد  هب  ار  تورث  نیا  مدوخ  دـیوگب  امـش  هب  تسا  نکمم  دـنمتورث  نآ  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ نز  هنعط  تواـفت و  یب 
نآ زارنه  هتبلا  دوب . دهاوخ  مه  یفیلکت  نآ  لابق  رد  دراد ، دوجو  يدرواتـسد  تبهوم و  تورث و  یتقو  دـیریذپ . یمن  وا  زا  امـش  اما  تسا ؛
هک مه  ردق  ره  دشابن ، امـش  رد  يرنه  دادعتـسا  هحیرق و  ات  دـشاب . هدـمآ  تسد  هب  نیبج  قرع  نیمی و  دـک  اب  هرـسکی  هک  تسین  ییاهزیچ 
ادخ دنا . هداد  امـش  هب  ار  نآ  تسین ؛ امـش  درواتـسد  راک و  هحیرق ، نآ  دنام . دـیهاوخ  یقاب  لوا  مخ  نآ  رد  نانچمه  زاب  دیـشکب ، تمحز 

، دیا هدیشک  تمحز  امش  تسا . رگید  ياهزیچ  طیحم و  ردام و  ردپ و  هعماج و  نآ ، يارجم  دنچ  ره  دهد ؛ یم  ناسنا  هب  ار  اه  تمعن  همه 
یم اه  یضعب  دیناسرب . التعا  هب  ار  رنه  ناتدوخ  دوجو  رد  دیتسناوت  ات  تسا ، هداد  امـش  هب  ادخ  مه  ار  ندیـشک  تمحز  تمه  تصرف و  اما 
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ینعی دـهعتم ، تسا و  ناسنا  دازآ  لیخت  رب  ینتبم  هک  يزیچ  نآ  ینعی  رنه ، دراد . ضقاـنت  مود  هملک  اـب  لوا  هملک  دـهعتم ، ِرنه  رد  دـنیوگ 
هرخالاب ددرگ . یم  ربوا  ندوب  ناسنا  هب  وا ، ندوب  دـنمرنه  زا  لـبق  تسا ؛ روصت  کـی  نیا  دـنزاس ! یم  مه  اـب  هنوگچ  ود  نیا  هدـش ؛ ریجنز 

لباقم رد  ناسنا  تیلوؤسم  نیلوا  دـشابن . لوؤسمدـناوت  یمن  هک  ناسنا  تسا ؛ ناسنا  کی  ، دـشاب دـنمرنه  کی  هک  نیا  زا  لبق  دـنمرنه  کی 
نیعرد تساه . ناسنا  لابق  رد  وا  گرزب  تیلوؤسم  اما  دراد ، دـهعت  مه  نامـسآو  نیمز  تعیبط و  لباقم  رد  ناسنا  هچ  رگا  تساه . ناـسنا 

بلاق مرف و  باب  رد  مه  دنمرنه ، دراد . متفگ ، ًالبق  هک  ینایب  نآ  زا  ریغ  يا  هناگادجدهعت  شزاتمم ، رایـسب  یگژیو  رطاخ  هب  دـنمرنه  لاح 
. تسا دـهعت  کی  نیا  دـنکافتکا ؛ نییاپ  حطـس  هب  دـیابن  دراد ، يرنه  هحیرق  هک  یـسک  دراد . دـهعت  نومـضم  بلاـق  رد  مه  شدوخ و  رنه 

تیلوؤسم هب  تقیقح  رد  دـنک ، یمن  شالت  تیقالخ  داـجیا  شدوخ و  يرنه  راـک  یلاـعت  يارب  هک  يدـنمرنه  شـالت ، یب  لـبنت و  دـنمرنه 
هک دـسرب  ییاج  هب  تقو  کی  ناسنا  تسا  نکمم  هتبلا  دـنک . شالت  میاد  دـیاب  دـنمرنه  تسا . هدرکن  لمع  بلاق ، لاـبق  رد  شدوخ  يرنه 
رد دـهعت  نیا  دـنک ؛ شالت  يرنه  بلاق  يالتعا  يارب  دـیاب  ، دـناوت یم  هک  ییاج  نآ  ات  اما  تسین  یثحب  دـنک  شالتدـناوت  یمن  نآ  زا  شیب 
هک تسا  يوق  تسد  کی  مه  نآ  تسا ، تیلوؤسم  مه  قشع  روش و  نیا  هتبلا  تیلوؤسم  قشع و  روش و  ساسحا  کی  نودـب  بلاـق ، لاـبق 
رب هوالع  دـیآ . یمن  تسد  هب  درادـب  زاب  راک  زا  ار  وا  ییاسآ ، نت  یلبنت و  ساسحا  هک  دراذـگ  یمن  دـنک و  یم  يراـک  هب  راداو  ار  ناـسنا 

زیزع و مه  وا  رکف  نهذ و  لد و  تسا ، زیزع  مرتـحم و  ناـسنا  رگا  میهدـب ؟ هئارا  میهاوخ  یم  هچ  اـم  تسا . نومـضم  لاـبق  رد  دـهعت  نیا ،
، دـهد یم  شوگ  ام  ياه  فرح  هب  دراد  تسا و  هتـسشنوا  هک  نیا  فرـص  هب  طـقف  داد ، بطاـخم  هب  ار  يزیچ  ره  دوش  یمن  تسا . مرتحم 
هک ییاـه  فرح  نیا  میوشن  اـی  میوشب  یـسایس  يدـنب  هتـسد  مادـک  دراو  اـم  هک  نیا  ثحب  هتبلا  میهدـب . میهاوخ  یم  هچ  وا  هب  مینیبب  دـیاب 

قالخا و مالک ؛ لحم  تسین ؛ مالک  لحم  اه  نیا  دیـشاب ؛ هدرک  روبع  اه  نیا  زا  دـیاب  امـش  هک  تسا  یلیاسم  دـننز  یم  ناتـسود  زا  یـضعب 
دصرد هن  دون و  رنه ، دصرد  کی  يرنه ، راک  کی  رد  دوب  هتفگ  هک  مدناوخ  نالور  نمور  لوق  زا  منامگ  هب  ار  یبلطم  نم  تسا . تلیـضف 

دـص رد  دـص  رنه و  دـص  رد  دـص  میوـگ  یم  نم  دـننک ، لاؤـس  نم  زا  رگا  تسین . یقیقد  فرح  فرح ، نیا  هک  دیـسر  مرظن  هب  قـالخا .
یلاعت یلاع و  نومضم  زا  ار  نآ  دص  رد  دص  داد و  هئارا  يرنه  تیقالخ  اب  ار  راک  دص  رد  دص  دیاب  دنرادن . تافانم  مه  اب  اه  نیا  قالخا ؛

نیا تسا ، يرنه  لـیاسم  هنیمز  رد  زوسلد  ياـه  مدآ  یخرب  هغدـغد  هک  يزیچ  نآ  تشاـبنا . درک و  رپ  زاـس  تلیـضف  هدـنربشیپ و  شخب و 
کی دهعتم  رنه  نیاربانب  تسا . مهم  رایسب  نیا  مینکن ؛ قالخا  کته  يزوس و  تلیضف  يرنه ، يدازآ  ای  لیخت  يدازآ  هناهب  هب  ام  هک  تسا 
رارق هشیدنا  زا  یحطـس  هچ  رد  دـنمرنه  هک  نیا  تسیچ ؟ تقیقح  نآ  دـنادب . دـهعتم  یتقیقح  هب  ار  دوخ  دـیاب  دـنمرنه  تسا . تسرد  هژاو 

رتالاب ینالقع  كرد  رکف و  هشیدنا و  هچ  ره  هتبلا  تسا . يرگید  ثحب  دسانشب ، دنیبب و  ار  تقیقح  نآ  زا  یـشخب  ای  همه و  دناوتب  ات  دراد 
رد زین  يدنلب  فراعم  هکلب  تسین ؛ دنمرنه  کی  افرـص  يزاریـش  ظفاح  دهدب . يرتشیب  تیفیک  يرنه  فیرظ  كرد  نآ  هب  دناوت  یم  دشاب ،

اکتم دیاب  دراد . مزال  يرکف  یفسلف و  هناوتشپ  کی  هکلب  دیآ ؛ یمن  تسد  هب  ندوب  دنمرنه  اب  طقف  مه  فراعم  نیا  دراد ؛ دوجو  وا  تاملک 
؛ دنتسین حطـس  کی  رد  همه  هتبلا  دنک . ینابیتشپ  ار  يرنه  نییبت  سپـس  يرنه و  كرد  نیا  الاو ، هشیدنا  زا  یهاگتـساخ  تمیزع و  هطقن  ای 
یحارط و یـشاقن و  ات  دـیریگب  يرامعم  زا  امـش  تسا . قداص  يرنه  ياـه  هتـشر  همه  دروم  رد  نیا  دـشاب . نینچ  نیا  هک  تسین  مه  عقوت 

امش تقو  کی  دراد . دوجو  اه  نآ  رد  انعم  نیمه  يرنه ، ياه  هتشر  هیقب  یقیسوم و  رعـش و  رتائت و  امنیـس و  ياهراک  ات  يزاس و  همـسجم 
؛ تسین يرکف  هب  یکتم  تسا و  تیوه  یب  تخل و  هشیدـنا ، ظاحل  زا  رامعم  کی  تقو  کـی  دراد ؛ يا  هشیدـنا  هک  دـینیب  یم  ار  يراـمعم 
، دنهدب يروط  نیا  مدآ  رفن  ود  تسد  هب  ار  رهـش  کی  تخاس  رگا  دننک . یم  یحارط  هنوگ  ود  دننک ، داجیا  ار  ییانب  دنهاوخب  رگا  اه  نیا 
ام تسا ؛ تقیقح  کی  دـهعتم ، مزتلم و  رنه  تسا . مزال  دـهعت ، نیا  لاح  ره  هب  دوب . دـهاوخ  توافتم  یلک  هب  رگید  همین  اـب  نآ  همین  کـی 

تفر و رنه  لابند  ملاسان ، ای  تسپ  نییاپ و  اـنایحا  زور و  هب  زور  ياـه  هزیگنا  اـب  اوه و  یب  هلی و  اـهر و  ناوت  یمن  مینک ؛ رارقا  نآ  هب  دـیاب 
ریغ رد  دراد و  قرف  یلومعم  ياه  يداش  اب  هک  دراد  يا  هژیو  تجهب  دـنمرنه  دراد  دوجو  دـنمرنه  رد  هک  یجاـهتبا  نآ  نوچ  دوب ؛ زارفارس 

دهاوخ یم  راک  هچ  دور و  یم  دراد  يزیچ  هچ  لابند  دنادب  هک  دمآ  دـهاوخ  دوجو  هب  اتقیقح  یتروص  رد  دوش  یمن  هدـید  ًالـصا  دـنمرنه 
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، یناسنا قالخا  دیاب  تروص  نیا  رد  دهد ، یم  ماجنا  ار  راک  نآ  دراد  هک  دـنک  تجهب  تیاضر و  ساسحا  شدوخ  يدـنمرنه  اب  ات  دـنکب ،
حرطم مه  نایاقآ  تانایب  رد  ما و  هدرک  تشاددای  ار  نآ  هک  يرگید  هتکن  دنـشاب . هجوت  دروم  یهلا  ینید و  يالاو  فراـعم  اـه و  تلیـضف 

ینید هناراکایررهاظت  يرگیرشق و  يانعم  هب  هجو  چیه  هب  ینیدرنه  هک  منک  ضرع  ار  نیا  مهاوخ  یم  نم  تسا . ینیدرنه  ثحب  دوب ، هدش 
ریغ یفرع و  ناگژاو  زا  نآ  رد  اما  دـشاب ، ینید  دـص  رد  دـص  يرنه  اسب  هچ  دـیآ . یمن  دوجو  هب  ینید  ناگژاو  اب  اـموزل  رنه  نیا  تسین و 

هب مالسا  نیبم  نید  همه ، زا  شیب  نایدا و  همه  هک  ار  یفراعم  دناوتب  هک  تسا  نآ  ینیدرنه  هک  درک  روصت  دیابن  دشاب . هدش  هدافتسا  ینید 
اه نیا  تسا ؛ ینید  دنلب  فراعم  فراعم ، نیا  دزاس . راگدـنام  اه  نهذ  رد  دـنک و  هنادواج  دـهدب ، رـشن  تسا ، هدـش  راثن  قیاقح  نیا  رـشن 
اج نیا  ام  دوش  یمن  دندرک . لمحت  ار  ینیگنـس  ياهراب  رـشب ، یگدـنز  نایم  هب  اه  نآ  ندروآ  يارب  یهلا  ناربمایپ  همه  هک  تسا  یقیاقح 
یب نآ  هب  تبـسن  مینک ، هئطخت  دندوب  ادخ  هار  نادهاجم  ناربمایپ و  ناحلـصم و  هک  ار  ملاع  ياه  ناسنا  نیرت  هدبز  ياه  شالت  مینیـشنب و 
ولو دنک ؛ یم  یفرعم  یـشزرا  کی  تروص  هب  هعماج  رد  ار  تلادع  ینید  رنه  دنک ؛ یم  رـشتنم  ار  فراعم  نیا  ینید  رنه  میرذـگب . توافت 

رد هک  درادن  یموزل  چیه  ًالثم  دیرواین . ناترنه  لالخ  رد  تلادع  باب  رد  یثیدح  چیه  نآرق و  زا  يا  هیآ  چیه  نید و  زا  یمـسا  چیه  امش 
باب رد  دـیناوت  یم  امـش  هن ، دـشاب ؛ ینید  امتح  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  تسا ، نید  دامن  هک  یلکـش  ای  مان و  رتائت ، رد  ای  ییامنیـس  هرواحم 

هب ینیدرنه  رد  هک  يزیچ  نآ  دـیا . هدرک  هجوت  ینید  رنه  هب  تروص  نیا  رد  دـیروایب ، یـشیامن  ياهرنه  رد  ار  نخـس  نیرتاـسر  تلادـع ،
. دریگن رارق  هعماـج  ناـسنا و  تیوه  هلاحتـسا  لاذـتبا و  تنوشخ و  توهـش و  تمدـخ  رد  رنه  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ، هجوتدروم  تدـش 
رد مهن  دون و  ءزج  ناونع  هب  ام  تفاـیزاب . ار  شدوخ  تیـصخش  ینعی  درک ؛ تیوه  ساـسحا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  اـم  هعماـج 

دناوت یم  تلم  کی  هک  تخومآ  ام  هب  بالقنا  داد . تیصخش  ام  هب  درک و  هدنز  ار  ام  بالقنا ، میدوب ؛ مگ  قرغ و  یناهج  تاکرح  جاوما 
ملاع ياهردلق  نادنمتردق و  هک  نیا  هب  هجوت  نودب  تحارص و  اب  ار  نآ  دشاب و  هتـشاد  یعـضوم  نخـس  یناهج ، لیاسم  نیرت  یـساسا  رد 

؛ هناروکروک يور  هلابند  هب  هن  تساهزیچ ، نیا  هب  للملا  نیب  هعماج  رد  تلم  کی  شزرا  دتـسیاب . نآ  ياـپ  دـنک و  زاربا  دـنهاوخ ، یم  هچ 
رتدـنمتورث رت و  يوق  رت و  تفلک  ندرگ  ياه  تلود  يوگ  « نابرق هلب  ، » تلم کی  يارب  یفنم . طاقن  زا  هکلب  بوخ ، ياهزیچ  زا  هن  مه  نآ 

تلم یمالـسا و  يروهمج  ماظن  مامت ، تردق  اب  مه  نالا  دیـسر . ام  هب  مالـسا  تکرب  هب  نیا  داد ، ام  هب  بالقنا  ار  نیا  تسین ؛ شزرا  ندوب 
اب مییایب  ام  لاح  نیع  رد  دنحرطم . دـنا ، هدـیا  بحاص  نوگانوگ  لیاسم  هنیمز  رد  هک  عاجـش  تلم  کی  ناونع  هب  یناهج  هنحـص  رد  ناریا 

نیا رد  دـیابن  رنه  تسا ؟ تسرد  نیا  مینک ؛ هتـشغآ  اه  نجل  اه و  فرح  عاونا  هب  ار  نآ  ای  مییاسب  انعم  نیا  رانک  زا  امئاد  دوخ ، رنه  کمک 
نادان لهاج و  هعومجم  نالف  ياه  شور  زا  يوریپ  نامتـسود ، ریبعت  هب  ارگرجحت و  يرـشق و  رنه  اب  دـیابن  ار  ینید  رنه  دریگب . رارق  تهج 

نید ياه  نامرآ  هدـننک  هئارا  هدـننک و  مسجم  دـناوتب  هک  يرنه  زا  تسا  ترابع  ینید  رنه  دـینزن . تمهت  ناـتدوخ  هب  دوخیب  درک . هابتـشا 
ناسنا و يراگزیهرپ  اوقت و  ناسنا ، يالتعا  ناسنا ، يونعم  قوقح  ناسنا ، تداعـس  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه  اـه  ناـمرآ  نیا  دـشاب . مالـسا 

تارظن اب  هک  یناسک  دوشن . ای  دوشب  لمع  هنوگ  نیا  هک  درادن  دوجو  يرابجا  مازلا و  چیه  هتبلا  دـنک . یم  نیمأت  ار  یناسنا  هعماج  تلادـع 
تسرد اهزیچ  روط  نیا  مکح و  نامرف و  روتسد و  همانشخب و  اب  رنه  هک  متسین  دقتعم  هدنب  هک  دنناد  یم  دنتسه ، انشآ  اه  هنیمز  نیا  رد  نم 

مه كاـپان  ياـه  هزیگنا  دـنچ  ره  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  هزیگنا  دـیاب  دوش ، یمن  تسرد  مکح  اـب  هک  تسا  ییاـهزیچ  نآ  زا  نیا  دوش ، یم 
همانـشخب يا  هنیمز  رد  داشرا  ترازو  رگا  هک  تسین  نیا  ياـنعم  هب  تسا ، مدوخ  تارظن  منک ، یم  ضرع  نم  هک  هچ  نآ  هتبلا  دراد . دوجو 

رنه و زا  بـالقنا  عقوت  تسا . یبـالقنا  رنه  منک ، یم  ضرع  ار  نآ  ارـصتخم  نم  هک  يرگید  هلوقم  دوشن . یهجوـت  نآ  هب  درک ، رداـص  يا 
نادـیم رد  دوجو  همه  اب  هلاس  تشه  عافد  کی  رد  یتلم  تسین . مه  يدایز  عقوت  تسا ؛ رنه  هنیمز  رد  یتخانـشابیز  هاگن  رب  ینتبم  دـنمرنه ،

، دنتفر نید  رطاخ  هب  اتدمع  هتبلا  دندرک  لابقتسا  تشاد ، دوجو  اه  نآ  يارب  هک  یشزرا  هار  رد  يراکادف  زا  دنتفر و  ههبج  هب  ناناوج  دمآ .
نارـسمه و ناردـپ و  ناردام و  دنـشاب  هدز  يراکادـف  هب  تسد  روشک  ياهزرم  نهیم و  زا  عاـفد  يارب  مه  يا  هدـع  تسا  نکمم  دـنچ  ره 

رورمار سدقم  عافد  لاس  تشه  تارطاخ  امـش  دـندیرفآ . هسامح  يرگید  روط  زین  دـندرک  یم  شالت  ههبج  تشپ  هک  یناسک  نادـنزرف و 
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راثآ نیرت  یلاع  رد  امـش  دـینک ؟ یم  ادـیپ  رتابیز  نیا  زا  يزیچ  هعماج ، کی  تیفیک  تلاح و  هب  هنادـنمرنه  هاگن  کـی  يارب  دـینیبب  دـینک ،
يولبات گنهآ ، ملیف ، یتقو  دینک . یم  شیاتـس  نیـسحتار و  وا  دینک ، یم  دروخرب  ناسنا  کی  يراکادـف  هب  هک  ییاج  نآ  ایند ، کیتامارد 
نادجو نطاب  لد و  رد  دنـشک ، یم  ریوصت  هب  امـش  يارب  ار  روشک  نالف  راکادف  زابرـس  ای  كرادـناژ  ًالثم  یبالقنا  نالف  یگدـنز  یـشاقن ،

هداد ناشن  يرنه  رثا  نیا  رد  هک  هچ  نآ  زا  رتگرزب  رت و  شزرا  اب  بتارم  هب  هثداح  نارازه  دـینکن . نیـسحت  ار  وا  راک  دـیناوت  یمن  ناتدوخ 
نیا رانک  زا  دناوت  یم  رنه  تسین ؟ ییابیز  نیا  ایآ  داتفا ؛ قافتا  امش  هناخ  رد  بالقنا ، دوخ  رد  سدقم و  عافد  لاس  تشه  نارود  رد  هدش ،

هب هک  یـسک  دوش ! یمن  هدید  ییابیز  ارچ  دنیوگ  یم  تسین . يا  هناهاوخ  هدایز  عقوت  تسا و  نیا  بالقنا  عقوت  درذگب ؟ توافت  یب  هیـضق 
خیرات اب  مه  نم  دیتسه ؛ انـشآ  یبوخ  هب  خیرات  اب  امـش  زا  يا  هدع  نم ! نازیزع  دنیبب ؟ ار  ییابیز  نیا  دهاوخ  یمن  تسانتعا ، یب  هلوقم  نیا 

زا یکی  اتقیقح  ام  ما . هدـناوخ  ررکم  رد  ررکم  ار  نآ  زا  لبق  هتـشذگ و  لاس  داتـشه  داتفه ، خـیرات  ياهقرو  رطـس  رطـس  نم  متـسه . انـشآ 
هتـشاد یلـصفم  تاعلاطم  دنه  هراق  هبـش  باب  رد  هدنب  میا . هدوب  یناهج  ياه  تردق  يردلق  یتفلک و  ندرگ  هجنپ  رد  اه  تلم  نیرتراتفرگ 
میقتسم رامعتـسا  اج  نآ  هک  نیا  اب  منیب  یم  منک ، یم  هسیاقم  هراق  هبـش  اب  ار  ناریا  تیعـضو  یتقو  ما . هتـشون  هنیمز  نیا  رد  مه  یباتک  ما و 

نآ دوب . رتدب  اه  نآ  زا  ام  عضو  ایند ، ینمیرها  ياه  تردـق  هیحان  زا  روشک  کی  رب  یناسنا  راشف  ظاحل  هب  اما  تشاد ، دوجو  اه  یـسیلگنا 
دراو روشک  نآ  هب  یسیلگنا  تشم  کی  دندوبن ؛ یگتـسباو  داسف و  قافن و  تنایخ و  راچد  ناشدوخ  ینهیم  يدوخ و  ياهورین  فرط  زا  اه 

اب اه  نآ  هریغ . حانج و  یلع و  تکوش  انالوم  یلعدـمحم و  انالوم  ورهن و  يدـناگ و  زا  دـندوب  ترابع  اـه  نآ  ياـه  يدوخ  دـندوب . هدـش 
هدناشن تسد  لماع  کی  ناونع  هب  ار  ناخاضر  اه  یسیلگنا  دوبن . هنوگ  نیا  ام  عضو  اما  دندیشک ؛ رجز  مه  یلیخ  دندیگنج و  اه  یسیلگنا 

وزج فرح  نیا  منزب ؛ نم  هک  تسین  یفرح  تسین ؛ راکنا  ياج  اه  فرح  نیا  رد  دـهد . ماجنا  ار  اه  نآ  رظن  دروم  راک  ات  دـندروآ  راک  رس 
دنچ نیمه  تسا . نآ  يایوگ  هدش ، رشتنم  لاس  لهچ  یس ، زا  دعب  هک  يدانسا  مه  دنا و  هتـشون  نارگـشرازگ  مه  تسا ؛ خیرات  تاحـضاو 
هتفگ ناخاضر  دـندوب ، یـسیلگنا  نارومأم  ناخاضر و  ءایـضدیس و  هک  يا  هسلج  رد  هک  مدـناوخ  یم  لیبق  نیمه  زا  يدنـس  رد  شیپ  زور 

هک يا  هظحل  اما  دوب ؛ مه  روط  نیمه  منامرف . هب  شوگ  نم  دیهدب ؛ روتسد  امش  هچ  ره  متسین ؛ دراو  دوش و  یمن  مرس  تسایـس  نم  هک  دوب 
تمـس هب  هکلب  یقیقح ، لالقتـسا  تمـس  هب  هن  مه  نآ  یـشیارگ ، هدـش و  لزلزتم  شا  ینامرف  هب  شوگ  تلاح  هرذ  کی  دـندرک  ساـسحا 

ار شرـسپ  دندز و  رانک  ار  وا  درب  یم  تذل  دیآ و  یم  ناجیه  هب  دنک ، هاگن  رلتیه  هب  ناخاضر  یتقو  اتعیبط  تسا  هدرک  ادیپ  يرلتیه  ناملآ 
تسار دییوگ و  یم  امـش  هک  یقیمع  یگنهرف  تایـصوصخ  نیا  همه  اب  ناریا  روشک  تسا . روشک  تایعقاو  وزج  اه  نیا  دندروآ . راک  رس 

هن اه ، نآ  هدـنروآ  هک  دـندرک  تموکح  امرب  یناسک  لاس  تصـش  هاجنپ ، دـش . ریقحت  مراد ، داقتعا  اه  نیمه  هب  مه  نم  دـییوگ و  یم  مه 
رگا شاـک  يا  دوبن . مه  ناـشدوخ  يروـالد  هکلب  تشادـن  هقباـس  ًالـصا  تروص  نیا  هب  مدرم  تموـکح  ناریارد  نوـچ  میدوبناـم  هک  نیا 
نیا اما  دندوب ؛ هدـمآ  راک  رـس  ناشدوخ  يرگ  هلیح  اب  ناخدـمحم  اقآ  لثم  ای  ناشدوخ ، يوزاب  روز  اب  هاشردان  لثم  ًالقا  دـندوب ، روتاتکید 

اه و جنر  اب  دندرب . تراغ  هب  ار  تلم  نیا  يونعم  يدام و  عبانم  مامت  دـندرک و  طلـسم  تلم  نیا  رب  ار  اه  نیا  دـندمآ و  نارگید  دوبن ؛ روط 
رد اه  هنیس  ندرک  نایرع  اب  اه و  ناج  ندرکادف  اب  تسناوت  داتفا و  قافتا  موش  هدیدپ  نیا  لباقم  رد  یمیظع  تکرح  يرایـسب ، ياه  تنحم 

بالقنا عقوت  نیا  درذگب ؟ توافت  یب  اه  نیا  رانک  زا  دـناوت  یم  هنوگچ  رنه  تسین ؟ ابیز  نیا  دـسرب ؛ ییاج  هب  رادـق ، نمـشد  هنـشد  لباقم 
یقیـسوم تسا ؟ يدایز  عقوت  نیا ، ایآ  تسا . نیا  میدرک ، تساوخرد  ار  نآ  میتفگ و  روط  نیمه  بالقنا  لوا  زا  ام  هک  یبالقنا  رنه  تسا .

رنه و زا  بالقنا  عقوت  تسا . یمزال  ياهزیچ  اه  نیا  دزادرپب ؛ هلوقم  نیا  هب  دـیاب  امـش  ِيرنه  ياه  هتـشر  ریاـس  یـشاقن و  رتاـئت و  ملیف و  و 
ار اه  ییاـبیز  هک  تسا  نآ  رنه  تسا . رنه  یتخانـشابیز  یناـبم  ناـمه  رب  ینتبم  تسین ؛ هناـهاوخ  هداـیز  هناـیوگروز و  عقوت  کـی  دـنمرنه ،

یلبلب لگ و  ره  زا  رتابیز  نآ ، لمحت  شتآ و  رد  رفن  کی  نتخادـنا  تاقوا ، یهاگ  تسین ؛ لبلب  لگ و  اموزل  اـه  ییاـبیز  نیا  دـنک . كرد 
رنه هنیمز  رد  بالقنا  زا  دعب  هک  منک  یمن  راکنا  نم  هتبلا  دیامن . نییبت  رنه  نابز  اب  ار  نآ  دـنک و  كرد  دـنیبب ، ار  نیا  دـیاب  دـنمرنه  تسا .

میمهف یمن  تسرد  دیاش  عمتسم  کی  ناونع  هب  ام  هک  دراد  دوجو  مه  ییاهزیچ  منک ؛ یم  كرد  مراد و  لاجم  هدنب  هک  ییاج  نآ  ات  ینید 
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هچ منک ؛ یم  يرازگـساپس  لد  قاـمعا  زا  دـندرک ، راـک  اـه  هنیمز  نیا  رد  هـک  یناـسک  زا  نـم  هـک  تـسا  هدـش  تـسرد  یـشزرا  اـب  راـثآ 
ار اه  همانملیف  نتم  هک  ییاه  نآ  هچ  دـندرک ؛ ینادرگراک  هک  ییاـه  نآ  هچ  دـندرک ؛ يزاـب  یلاـع  ار ، یلاـع  ياـه  شقن  هک  ییاـهرگیزاب 

هریغ یحارط و  یطاطخ ، یـشاقن ، رد  دندوب . دراو  اعقاو  يرنه  ياهراک  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  هک  یناراکردنا  تسد  هیقب  هچ  دنتـشون ؛
مه نالا  هدوب ، هشیمه  مدرک ، ضرع  هک  يراظتنا  یلو  دریگب ؛ هدیدان  ار  اه  نآ  ناسنا  تسین  اور  هجو  چیه  هب  هک  هدـش  یـشزرااب  ياهراک 
یم هن  نم  دـیوگ  یم  تسامدـنزرف  لـثم  هک  زیزع  تسود  نیا  منک . ضرع  تسایـس  رنه و  صوـصخ  رد  مه  يا  هلمج  دـنچ  دراد . دوـجو 
راک اب  هک  یناسک  اهدـنمرنه و  هب  نم  هیـصوت  هشیمه  دـنراد ! یمنرب  تسد  نم  رـس  زا  اـما  حاـنج ؛ نآ  رد  هن  مشاـب ، حاـنج  نیا  رد  مهاوخ 

سییر هدنب  هک  ینامز  زا  تسین ؛ مه  الاح  ثحب  دیناشکن ؛ یسایس  یطخ و  ییاه  يزاب  هب  ار  اه  نیا  هک  تسا  نیا  دنراد ، راک  رـس و  يرنه 
مه یـصاخ  ياه  هیـصوت  متفگ ؛ یم  ار  هتکن  نیا  مدـش ، یم  هجاوم  نوگانوگ  نـالوؤسم  تقو و  داـشرا  يارزو  اـب  هاـگ  ره  مدوب ، روهمج 

دنیایب اه  بزح  هبش  یسایس و  ياه  حانج  یسایس و  طوطخ  دیراذگن  هک  هدوب  تهج  نیا  رد  همه  هک  متشاد  نوگانوگ  صاخشا  هب  تبسن 
ظفح ياپ  هک  ییاج  نآ  دینکن ؛ هابتـشا  اما  دش . دـهاوخ  هابت  زیچ  همه  تروص  نیا  رد  اریز  دـننک ؛ هضبق  ار  نآ  دـنوش و  هلوقم  نیا  دراو  و 

دییوگب دیناوت  یمن  امش  دراد ؛ دوجو  یـشک  طخ  کی  تساه ، شزرا  هلاحتـسا  زا  تبحـص  ای  تساه ، نآ  هب  ندیـشخب  موادت  اه و  شزرا 
مه دـشاب ، دـقتعم  مه  شزرا ، کی  هب  مدآ  دوش  یم  رگم  یتیوه . یب  دوش  یم  نیا  دوش ؟ یم  رگم  فرط ، نآ  هن  متـسه ، فرط  نیا  هن  نم 

؛ منک یمن  یفن  چیه  نم  هتبلا  دتسیاب . نآ  ياپ  دنک و  باختنا  عضوم  دیاب  مدآ  اج  نیا  درادن ؟ مه  دراد ، ساپ  مه  ار ، یـشزرا  کی  دشابن ؛
راثآ هک  یناتـسود  زا  یـضعب  هب  يدراوم  رد  هک  نیاامک  دنک ؛ یم  ناربج  ار  اطخ  ناسنا  تروص  نیا  رد  دـنک ؛ هابتـشا  یـسک  تسا  نکمم 

هرواحم رد  هچ  اه ، يزاب  رد  هچ  مدیـسر  يا  هناداقن  تارظن  هب  مدید و  ار  راثآ  نآ  نم  يرگید  قیرط  زا  ای  دندرک  هئارا  نم  هب  ار  ناشدوخ 
حالـصا مه  یـضعب  دـندرک ، حالـصا  یـضعب  هتبلا  متفگ . اه  نآ  هب  اـه  يزادرپ  هنحـص  زا  یخرب  رد  هچ  اـه ، گولاـید  امـش  لوق  هب  اـه و 

حالصا ارچ  هک  میدرکن  هلگ  تقو  چیه  دندرکن ، حالصا  هک  ییاه  نآ  زا  اما  میدرک ؛ رکـشت  دندرک ، حالـصا  هک  ییاه  نآ  زا  ام  دندرکن .
نامه دوب ؟ توافت  یب  دودح  نیا  هب  تبـسن  دوش  یم  رگم  دراد ؛ دوجو  يدودح  اج  نیا  رد  لاح  ره  هب  هلگ . زا  رتالاب  دسرب  هچ  دـیدرکن ؛

. تشاذگ فلا و ب  یـسایس  حانج  طخ و  باسح  هب  دیابن  ار  نیا  دوب ؛ توافت  یب  اه  شزرا  هب  تبـسن  دوش  یمن  متفگ ، ادـتبا  رد  هک  روط 
هلیبق ب فلا ، هلیبق  دـیا  هلیبق  ود  لثم  امـش  متفگ  دنتـشاد ، روضح  حاـنج  ود  ره  هک  ینارنخـس  کـی  رد  يروهمج  تساـیر  ناـمز  رد  نم 
اب نم  تسین ؛ اج  نیا  شتبحـص  ياج  هک  هدرک  ادـیپ  همادا  شدـب  ياهلکـش  اب  هتبلا  ییارگ  هلیبق  نامه  الاح  تسا . يا  هلیبق  امـش  ياهاوعد 

زورما يایند  رد  تسایـس  نم ! نازیزع  دـینیبب  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  هتکن  کی  اما  میوگ . یم  مراذـگ و  یم  نایم  رد  اه  نآ  دوخ 
هدافتسا قباس  زا  هکلب  دنک ، یم  هدافتسا  زورما  طقف  هن  تسا . یعالطا  یب  لیلد  دنک ، یمن  مییوگب  رگا  دنک . یم  هتـسیاشان  هدافتـسا  رنه  زا 

هدرک و همجرت  ار  دادرم  ياتدوک 28  نایرج  هرابرد  اکیرما  هجراخ  ترازو  هدش  رشتنم  دانـسا  زا  يدنـس  شیپ  زور  دنچ  تسا . هدرک  یم 
زا اما  تسه ؛ مدای  یکدـنا  ياهزیچ  متـشاد  لاس  هدزناپ  هدراهچ ، دوبن  داـیز  نم  نس  هثداـح ، نیا  عوقو  ماـگنه  هب  هتبلا  دـندروآ . نم  يارب 

راکردنا تسد  ناشدوخ  هک  ییاه  نآ  درادن . دوجو  اج  چیه  لیصفت  نیا  هب  یلو  ما ؛ هدناوخ  دایز  مه  راثآ  رد  ما و  هدینـش  یلیخ  اه ، نابز 
هتبلا تساه . ییاکیرما  هب  قلعتم  دانـسا  نیا  دنداتـسرف . ایـس  ناـمزاس  هجراـخ و  ترازو  يارب  دنتـشون و  ار  دانـسا  نیا  دـندوب ، ناـیرج  نیا 
نیا نم  هجوت  دروم  شخب  نآ  تسا . هدـش  سکعنم  ًالماک  شرازگ  نیا  رد  هک  هدوب  كرتشم  اـه  یـسیلگنا  اـه و  ییاـکیرما  نیب  تاـیلمع 
یم همجرت  دیاب  دوب و  هدش  هتـشون  هک  ییاه  هلاقم  زا  رپ  گرزب  نادمچ  کی  میدمآ ، نارهت  هب  ام  یتقو  دیوگ : یم  تلوزور » میک  : » تسا

اکیرما يا  . يآ . یس هاگتسد  دینکب ، ار  شرکف  امـش  میدروآ ! نامدوخ  اب  ار  ییاهروتاکیراک  زین  و  دیدرگ ، یم  پاچ  اه  همانزور  رد  دش و 
رب دوب  یکتم  مدرم  ءارآ  هب  هک  یتموکح  درک ؛ یمن  نیمأـت  ار  اـه  نآ  عفاـنم  دوب و  راـگزاسان  اـه  نآ  اـب  هک  یتـموکح  ندرک  طـقاس  يارب 
هک نیا  ناونع  تحت  دوب  هدمآ  راک  رس  مدرم  ءارآ  اب  ینوناق و  هک  دوب  یلم  تموکح  کی  نیا  يولهپ ، نارود  ياه  تموکح  همه  فالخ 

یتسیروتاکیراک زور  نآ  هتبلا  درک . هدافتـسا  نآ  هیلع  رنه  رازبا  زا  هلمج  زا  اـهرازبا  همه  زا  دورب ، يوروش  نینهآ  هدرپ  تشپ  تسا  نکمم 
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ار هداـمآ  ياـهروتاکیراک  ناـشدوخ  اـب  اذـل  تسا ؛ هدوبن  دـبال  دریگب ، رارق  ناـشدامتعا  دروم  دـناوتب  مه  دروخب و  اـه  نیا  درد  هب  مه  هک 
لاس هس  ود ، اقافتا  دنک ! هیهت  ار  اهزیچ  نیا  هک  میدرک  شرافس  ایس  نامزاس  يرنه  شخب  هب  ام  هک  تسا  هدمآ  دانسا  نآ  رد  دندوب . هدروآ 
ياه تیلاعف  ایـس و  نامزاس  يرنه  شخب  دوجو  هب  مه  اج  نآ  تسا ؛ هدـش  همجرت  مه  یـسراف  هب  هک  دنتـشون  یباتک  اه  ییایلاتیا  زین  شیپ 
همه رگا  دینک ؟ راک  هچ  دیهاوخ  یم  اج  نیا  رد  امـش  دـنک ؛ یم  هدافتـسا  رنه  زا  دراد  هنوگ  نیا  تسایـس ، تسا . هدـش  هراشا  شنوگانوگ 

زا هک  دندروخ  یم  هلالج  مسق  ناشدوخ  سدقم  باتک  لباقم  رد  دندمآ  یم  ایند  نارایتخا  بحاص  ناردلق و  ناربکتسم و  نارادمتسایس و 
زا دنراد  اه  نآ  اما  دش ؛ صالخ  رنه  هللادمحلا ، بوخ ، یلیخ  دیوگب  دنک و  ادیپ  یتحار  لایخ  اتبـسن  مدآ  دش  یم  دننکن ، هدافتـسا  تسایس 
یم نآ  هب  رنه  هلیـسو  هب  اه  نآ  هک  یعماطم  اب  هلباقم  رد  دیهاوخ  یم  امـش  ایآ  دـینک ؟ راک  هچ  دـیهاوخ  یم  امـش  دـننک . یم  هدافتـسا  رنه 
لثم یتموکح  چیه  خیرات ، نیا  ات  هک  دینادب  ار  نیا  امش  تسین . هنادنمدرخ  نیا  هن ، تسا ؟ هنادنمدرخ  نیا  دیربن ؟ هرهب  رازبا  نیا  زا  دنـسر ،

نآ میوگ و  یم  ینیقی  روط  هب  ار  نیا  نم  دشاب ؛ یکتم  مدرم  هفطاع  تساوخ و  يأر و  هب  هک  هدوبن  نیمزرس  نیا  رد  ناریا ، یلعف  تموکح 
رواب و نامیا و  تسا ؛ فرح  کی  ندرک ، شیاتـس  اـما  دـنا ؛ هتـشاد  هدـننک  شیاتـس  هک  دـنا  هدوب  ییاـه  تموکح  هتبلا  منک . یم  تباـث  ار 
بـالقنا و تکرب  هب  نیا  تسا ؛ یمالـسا  يروهمج  هب  قلعتم  نیا  تسا ؛ رگید  فرح  کـی  ندوب ، تموکح  کـی  راـیتخا  رد  مدرم  هفطاـع 

ساسحا تینوعرف و  اب  مدرم ، لابقا  اج  نیا  رد  منک . یم  ضرع  مامت  راختفا  اب  هدـنب  ار  نیا  تسا ، روط  نیمه  مه  نالا  تسا ؛ مدرم  هب  هیکت 
مرادن ییایربک  ساسحا  مدوخ  رد  نزوس  رس  کی  منز ، یم  فرح  امش  اب  مراد  نالا  هک  هدنب  تسا . هدشن  هارمه  نارادمامز  ینیبرترب  دوخ 
هیئاضق هوق  سییر  درادن ، مه  سلجم  سییر  درادـن ، مه  روهمج  سییر  دـنا ؛ هنوگ  نیا  مه  روشک  نالوؤسم  ریاس  نیملاعلا  بر  هللادـمحلا 

دوجو یحابص  دنچ  زورما  تساه ، نآ  تسد  رد  ادخ  تناما  هک  دنناد  یم  ام  نالوؤسم  درادن . دوجو  يزیچ  نینچ  ادبا  ًالصا و  درادن ؛ مه 
رد عضاوتم و  یمدرم و  هک  یماظن  نیا  تسا . روشک  نیا  هب  طوبرم  نیا  دنلیاق ؛ یفیاظو  ناشدوخ  هدهع  رب  نالوؤسم  تسین . ادرف  اما  دراد ،

تردق عفانم  هدننک  نیمأت  هک  ییاه  تساوخ  میلست  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  یندوشخبان  گرزب و  هانگ  کی  تسا ، مدرم  فادها  تمدخ 
ار نآ  تحارـص  هب  اه  نآ  هک  تسا  یفرح  دوش ، یمن  اه  نآ  عفانم  میلـست  میوگ  یم  هک  نیا  دوش . یمن  تسا ، هقطنم  نیا  رد  گرزب  ياه 

یم ار  راک  نیا  ارچ  دوش  هتفگ  رگا  دـنک ؛ یم  رقتـسم  ورین  هطقن  نالف  رد  ای  سراف  جـیلخ  رد  ًـالثم  اـکیرما  هک  دـینیب  یم  امـش  دـنیوگ  یم 
عفانم ولو  دوش ؛ نیمأت  سراف  جیلخ  رد  دیاب  هلـصاف  رتمولیک  رازه  دنچ  اب  وا  عفانم  ینعی  تسا ! راک  نیا  ورگ  رد  نم  عفانم  دـیوگ  یم  ینک ،

نآ هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دننک . یم  یمادقا  ره  يروشک  ره  رد  اه  نیا  دوشن ! نیمأت  دـنک ، یم  یگدـنز  هقطنم  نیمه  رد  هک  يروشک  نآ 
نآ دور و  یمن  عفانم  نیا  راب  ریز  ایند ، ياهروشک  همه  فالخرب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  يروهمج  مرج  دوش . نیمأت  دـیاب  يزرمارف  عفاـنم 

يروهمج دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  مرادن  يراک  مه  امـش  عفانم  هب  منک ، نیمأت  ار  مدوخ  عفانم  مهاوخ  یم  دیوگ  یم  دنک ؛ یمن  نیمأت  ار  اه 
يانب ام  دنرگید . روط  کی  اه  نآ  میرگید ، روط  کی  ام  درادن ؛ یگنج  لباق  عضو  ام  اب  اکیرما  تسین ؛ روط  نیا  دراد ، گنج  رس  یمالسا 

رد یتمیق  چیه  اب  مییوگ  یم  میرادن و  ندش  میلـست  يانب  ام  یلو  میتفگن ؛ ار  يزیچ  نینچ  مه  تقو  چـیه  میتشادـن ؛ ار  اکیرما  اب  ندـیگنج 
روط نیمه  مه  هریغ  نیطـسلف و  هیـضق  نوگاـنوگ و  لـیاسم  هنیمز  رد  تسا . یمالـسا  يروهمج  مرج  نیا  میوش ؛ یمن  میلـست  امـش  لـباقم 

زا اهرازبا  همه  اب  هک  دوش  یم  موکحم  تلم  نیا  یناهج ، ياه  تردق  هناربکتـسم  لیامت  لباقم  رد  تلم  کی  ندـشن  میلـست  مرج  هب  تسا .
زا دـعب  هک  ییاـه  ملیف  دراد و  يرنه  شخب  ایـس  ناـمزاس  مدرک  ضرع  هک  يروط  ناـمه  دوـش . هزراـبم  تدـش  هب  وا  اـب  يرنه  رازبا  هلمج 

رتائت و امنیـس و  رگیزاب  رگامنیـس و  زاسملیف و  کی  هک  امـش  تسا . دایز  رایـسب  دـندرک ، تسرد  مالـسا  هعیـش و  هیلع  اـم و  هیلع  بـالقنا ،
دوجو یمدرم  فیلکت  چیه  ایآ  تسیچ ؟ ناتفیلکت  دینک ، یم  كاردا  ار  تیمولظم  تیعقاو و  نیا  دیتسه و  یناریا  زاسگنهآ  نادیقیـسوم و 

، ما هدینش  ار  شگنهآ  هن  نم  هتبلا  هک  تسا  یفورعم  گنهآ  فا  یلع  روش  هیسور ، رد  یناهج  گنج  يایاضق  رد  هک  ما  هدینش  نم  درادن ؟
تمدخ رد  ینعی  تشاد ؛ ار  ریثأت  نیرتشیب  گنج ، نادیم  هب  ندش  دراو  يارب  مدرم  جییهت  رد  دنناد  یم  نایاقآ  تسیچ ؛ مناد  یم  تسرد  هن 
هیـضق نیا  هب  تبـسن  دناوت  یم  روط  هچ  نیاربانب  دراد ؛ دوجو  يروشک  ره  دنمرنه  زا  عقوت  نیا  یعیبط  روط  هب  تفرگ . رارق  یمدرم  فادها 
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یهاگ هک  ییاه  فرح  نیا  میوگب ؛ امـش  هب  مه  ار  هتکن  نیا  دنک ؟ یم  هدافتـسا  رنه  رازبا  زا  دراد  نمـشد  هک  یلاح  رد  دـنامب ؛ توافت  یب 
دنمـشوه و ياه  مدآ  هک  تسین  ییاه  فرح  مینک ، هچ  دـیاب  نالا  ام  دـننک ، یم  مهتم  یبلط  تنوشخ  هب  ار  ام  ایند ، رد  هک  دونـش  یم  مدآ 
زا ار  وا  مکارتم  تاغیلبت  هوبنا  اـب  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب  تلم ، کـی  ندرب  ور  زا  يارب  دـننک . يراـج  ناـبز  رب  اـی  دـنریذپب  ار  نآ  كریز 
یم مهتم  تنوشخ  هب  ار  ام  تسا . هدش  هتخانـش  هویـش  کی  نیا  دنهد ؛ رارق  عافد  عضوم  رد  دـننک و  مهتم  ار  وا  امئاد  دـننک ، جراخ  نادـیم 

رد هک  دیناد  یم  دوب . هدمآ  اج  نیا  هب  ییاپورا  ياهروشک  ياسؤر  زا  یکی  شیپ ، لاس  ود  یکی ، دننک ؟ یم  ار  راک  نیا  یناسک  هچ  دننک ؛
درک تبحـص  حلـص  هب  عجار  وا  تسا . ینکارپ  هدیا  زیمآ و  فراعت  اعون  تایلک و  اه ، فرح  زا  یلیخ  الاب ، حوطـس  یللملا  نیب  ياهرادید 
امـش متفگ  متفرگ و  مدوخ  هب  یگبلط  تلاح  اه ، تاـقالم  هنوگ  نیا  یلومعم  ياـهلکترپ  زا  جراـخ  نم  میتسه . حلـص  رادـفرط  اـم  هلب ، هک 

هار هب  اه  ییاپورا  امـش  ار  رـشب  خیرات  ياه  گنج  نیرتگرزب  دینز ! یم  حلـص  زا  مد  مه  ناتدوخ  دیزادنا . یم  هار  هب  ار  گنج  اه  ییاپورا 
دیا هدمآ  مه  الاح  درک ، دراو  تراسخ  ام  هب  همه  نیا  امش  ِگنج  داب  میدوب ، ایند  فرط  نیا  هک  ام  دندش . هتشک  مدآ  همه  نآ  دیتخادنا و 

ياهروشک زا  مادکچیه  میرادن . گنج  مان  هب  یلکـشم  ام  متفگ  يدنمرنه .» درمدوخ  يدنخدوخ ، ییوگدوخ و  ! » دینز یم  حلـص  زا  مد  و 
دیلوت حالس  همه  نیا  اه  نآ  دیهد ! یم  حلص  راعش  دییآ  یم  مه  ناتدوخ  دینز ، یم  فرح  گنج  زا  امش  دنتـسین . گنج  بلاط  یمالـسا ،

مـسیرورت زا  دنوش . یم  بکترم  ار  تنوشخ  نیرتشیب  اه  نآ  دوخ  هک  تسا  نیا  هیـضق  تقیقح  نیاربانب  دنهد . یم  ایند  همه  هب  دننک و  یم 
، دـننک یم  عافد  ناـشدوخ  نطو  زا  هک  يا  ینیطـسلف  نازراـبم  زا  یمالـسا  يروهمج  ارچ  هک  تسا  نیا  ناـشدارم  یلو  دـننک ؛ یم  تبحص 

يور ینیطسلف  هناخ  ندرک  بارخ  ینیطسلف ! نازرابم  زا  تیامح  ینعی  مسیرورت ، زا  تیامح  یناهج ، ياه  هناسر  رظن  زا  دنک . یم  تیامح 
رد دوش ، یم  هتشک  هثداح  رد  يراکتیانج  نشخ  یماظن  یتقو  اما  تسین ، مسیرورت  ههام ، دنچ  هچب  نتشک  یلییارسا و  کنات  طسوت  شرس 

ار شا  يراپـس  كاخ  سکع  ندز و  نویـش  ندرک و  هیرگ  لاح  رد  ادـج ، ار  شا  هچب  سکع  ادـج ، ار  شنز  سکع  ناشدوخ  تاـعوبطم 
یم دـنراد  هک  تسا  يا  یتاغیلبت  ياهراک  اـه  نیا  دزرو ! یم  تنوشخ  دراد  فرط  نیا  دـنهد  ناـشن  هک  نیا  يارب  دـننک ؛ یم  رـشتنم  ادـج 

رد رنه  شزرا  هک  مراودیما  درک . یـشیدنا  هداس  دوش  یمن  مینک ؛ هاگن  رت  قیمع  يردق  دیاب  تسایـس  رنه و  هب  هک  تسا  نیا  ضرغ  دـننک .
نآ دوجو  رد  هک  یـشزرا  اـب  هلومحم  شزرا  هب  اـه  نآ  دریگب و  رارق  رنه  لـها  دوـخ  هجوـت  دروـم  لوا ، شدوـخ ، یقیقح  هاـگیاج  ناـمه 
هیلع داجـس  ماما  دننک . جرخ  يا  هتـسیاش  ياج  رد  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هب  مه  شندرک  مارتحا  دنیامن ؛ مارتحا  ار  نآ  دننک و  هجوت  تساه ،

ياهب دناوت  یمن  ادخ  دوعوم  تشهب  زج  يزیچ  چیه  تساهزیچ ؛ نیرتدنمـشزرا  وت  یناسنا  دوجو  ناج و  : » دنیامرف یم  یثیدح  رد  مالـسلا 
؛ تسا یناسنا  ناج  ياه  تمـسق  نیرتدنمـشزرا  نیرترخاف و  نآ  زا  یـشخب  رنه ، دیهدن .» ادـخ  تشهب  ریغ  هب  ار  نیا  دریگب ! رارق  ناج  نیا 

نامه فرط  هب  نهذ  اروف  دـینک ، جرخ  ادـخ  يارب  مییوگ  یم  یتقو  هتبلا  درک  جرخ  ادـخ  يارب  ار  نآ  دـش و  لـیاق  شزرا  نیا ، يارب  دـیاب 
یم طوبرم  ییارجا  ياه  هاگتـسد  هب  هک  تسا  يا  هتکن  تسا ؛ یمهم  هلأسم  رنه ، رد  داـصتقا  هلأـسم  دورن . يراـکایر  يرگیرـشق و  تلاـح 
هیقب مه  اـهزاسملیف ، مه  دـنیوگ  یم  تسار  دـننک . هجوـت  نآ  هب  داـشرا  ترازو  ناتـسود  هک  نیا  رب  منک  یم  هیکت  صوـصخب  نم  دوـش و 

یلوبق لباق  دـح  رد  اـهاج  یلیخ  رد  تسین و  زاـتمم  یلیخ  یگدـنز ، ظاـحل  زا  اهدـنمرنه  دوخ  عضو  هک  نیا  رب  هوـالع  يرنه  ياـه  شخب 
یلام هدزاب  دنناوت  یمن  دنتـسه ، دنباپ  ییاهزیچ  هب  یتقو  ابلاغ  دننک ، یم  يراذگ  هیامرـس  يرنه  ياه  هتـشر  رد  هک  مه  یناسک  نآ  تسین ؛

ار اه  نآ  دروایب و  اه  نآ  تمس  هب  ار  لوپ  دناوتب  هک  يزیچ  ره  تمس  هب  دشن ، کمک  رگا  دوش ، کمک  اه  نیا  هب  دیاب  انیقی  دنشاب ؛ هتشاد 
لیاـسم هب  شیارگ  تسین . یبوـخ  زیچ  تقو ، همه  رد  مه  نیا  اـعبط  هک  دـنور ، یم  ییارگ » هشیگ  ، » امنیـس باحـصا  لوـق  هب  دـنک  نیمأـت 

دارفا تشم  کی  اذل  دـنک . ادـیپ  هبذاج  ملیف  دـنهاوخ  یم  تسا . نیمه  شلماع  رادـقم  کی  امنیـس ، رد  اه  نیا  لاثما  یتاوهـش و  یـسنج و 
ناتسود هک  ییاه  هنومن  نآ  دوش . یم  هدید  ام  ياه  ملیف  زا  یلیخ  رد  هک  تسا  یگرزب  بیع  نیا  هنافـسأتم  دننک ؛ یم  عمج  ار  یـصوصخب 

. ما هدیدن  ار  مادـک  چـیه  نم  دـندرک ، هراشا  نآ  هب  نایاقآ  هک  یملیف  دـنچ  نیا  هتبلا  تسا . دودرم  ًالماک  تسین ؛ لوبق  لباق  ًالـصا  دـنتفگ ،
نیا دـنازغل ؛ یم  داسف  هانگ و  تمـس  هب  ار  وا  هک  میهدـب  ار  يزیچ  ناوج  لد  نهذ و  هب  دـیابن  ام  هک  تسا  نیا  ثحب  تسین . روسناس  ثحب 
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؛ دـهد یمن  باختنا  تصرف  یـسک  هب  یتاساسحا  لیاسم  هک  دـیناد  یم  امـش  تسا . يا  هلأسم  رد  باختنا  يارب  رکف  نتـشاذگ  دازآ  زا  ریغ 
ياهراک اه و  ملیف  زا  یلیخ  رد  ناسنا  مدنـسپ . یمن  ار  اه  نیا  دشاب ! هتـشاد  باختنا  تردق  هک  نیا  نودب  دـناشک ، یم  یتمـس  هب  ار  ناسنا 

یضعب رد  رگید ! روط  کی  یقیسوم  رد  دننک ، یم  هدافتسا  یـسنج  ياه  هبذاج  زا  راک ، هب  نداد  هولج  يارب  هک  دنک  یم  هدهاشم  یـشیامن 
تمـس هب  رابجا  متفگ  هک  يرابجا  نیا  نودب  ار  شدوخ  رنه  هنادازآ  دناوتب  دنمرنه  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  رگید  روط  رگید  ياهرنه  زا 

امـش مه  نالوؤسم و  همه  مه  نم و  مه  هّللاءاش ، نا  هک  میراودـیما  دـیایب . رد  بآ  زا  لـماک  حیحـص و  رنه ، اـت  دـنک  هضرع  یبلط  يرتشم 
يرای ینابیتشپ و  ار  ام  دنوادخ  کمک  تسد  میـشاب و  یهلا  تمحر  تیاده و  لومـشم  دیراد ، فیرـشت  اج  نیا  رد  هک  يزیزع  نادنمرنه 

تـصرف نیا  منک . یم  رکـشت  دـیدمآ ، اج  نیا  هب  دیدیـشک و  تمحز  هک  ینارهاوخ  ناردارب و  زیزع و  ناتـسود  امـش  زا  هرابود  نم  دـنک .
مارتحا و نم  منک  هدافتسا  امـش  زا  یخرب  تارظن  زا  اما  مک ، دودحم و  هچ  رگا  موش و  هجاوم  امـش  اب  کیدزن  زا  هک  دیداد  نم  هب  ار  منتغم 
منک و یم  ضرع  دننک ، یم  تمه  شالت و  لذـب  هنادـهعتم  هنالوؤسم و  هنازوسلد ، رنه ، هصرع  رد  هک  یناسک  هب  تبـسن  ار  مدوخ  شیاتس 
هچ ام ، شزرا  اب  ياه  توسکـشیپ  هچ  دـنا  هدرک  هئارا  یـشزرا  اب  ناشخرد و  ياهراک  هک  یناسک  زا  نینچمه  منک و  یم  رکـشت  اه  نآ  زا 

نیا هک  همه  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  ناردارب  زا  دیـشاب . دیؤم  قفوم و  امـش  همه  هّللاءاش  نا  مرازگـساپس ؛ ام  هدـیلابون  ياهناوج 
؛ ، هرامش 8 ینید ، رنه  هلجم  هلاقم : عبانم  مرکشتم  هنامیمص  دندرک ، كرادت  ار  تصرف 

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  ینید  رنه 

اب اموزل  رنه  نیا  تسین و  ینید  هناراکایر  رهاظت  يرگیرـشق و  ياـنعم  هب  هجو  چـیه  هب  ینید  رنه  يربهر  مظعم  ماـقم  هاگدـید  زا  ینید  رنه 
. دشاب هدش  هدافتـسا  ینید  ریغ  یفرع و  ناگژاو  زا  نآ  رد  اما  دشاب , ینید  دص  رد  دص  يرنه  اسب  يا  دیآ . یمن  ینید  ریغ  یفرع و  ناگژاو 
ـ  هریغ تیناحور و  الثم  ینید ـ  هلوقم  کی  زا  ای  دشکب  ریوصت  هب  ار  ینید  ناتـساد  کی  امتح  هک  تسا  نآ  ینید  رنه  هک  درک  روصت  دیابن 
اه ناسنا  نیب  رد  نآ  رـشن  هب  مالـسا ـ  نیبم  نید  همه , زا  شیب  و  نایدا ـ  همه  هک  ار  یفراـعم  دـناوتب  هک  تسا  نآ  ینید  رنه  دـنک , تبحص 

. دزاس راگدنام  اه  نهذ  رد  دنک و  هنادواج  دهدب , رـشن  تسا , هدش  راثن  قیاقح  نیا  رـشن  هار  رد  ار  یکاپ  ياه  ناج  دـنا و  هتـشامگ  تمه 
ياـهراب رـشب , یگدـنز  ناـیم  هب  اـهنآ  ندروآ  يارب  یهلا  ناربماـیپ  همه  هک  تسا  یقیاـقح  اـهنیا  تسا , ینید  دـنلب  فراـعم  فراـعم , نیا 
نادهاجم ناربمایپ و  ناحلـصم و  هک  ار ـ  ملاع  ياه  ناسنا  نیرت  هدبز  ياه  شالت  مینیـشنب و  اجنیا  ام  دوش  یمن  دندرک . لمحت  ار  ینیگنس 

رد ار  تلادـع  ینید  رنه  دـنک , یم  رـشتنم  ار  فراعم  نیا  ینید  رنه  میرذـگب . تواـفت  یب  نآ  هب  تبـسن  مینک و  هئطخت  دـندوب ـ  ادـخ  هار 
رد تلادع  باب  رد  یثیدح  چیه  نآرق و  زا  یی  هیآ  چیه  نید و  زا  یمـسا  چیه  امـش  ول  و  دـنک , یم  یفرعم  شزرا  کی  تروص  هب  هعماج 

هتـشاد دوجو  تسا , نیدامن  هک  یلکـش  ای  مان و  رتائت , رد  ای  ییامنیـس  تارواحم  رد  هک  درادـن  یموزل  چـیه  الثم  دـیرواین . ناترنه  لـالخ 
ینید رنه  هب  تروص  نیا  رد  دیروایب , ییامن  ياهرنه  رد  ار  نخس  نیرتاسر  تلادع , باب  رد  دیناوت  یم  امش  هن , دشاب , ینید  امتح  ات  دشاب 

لاذـتبا و تنوشخ و  توهـش و  تمدـخ  رد  رنه  هک  تسا  نیا  تسا , هجوت  دروم  تدـش  هب  ینید  رنه  رد  هک  يزیچ  نآ  دـیا . هدرک  هجوـت 
ار شدوخ  تیـصخش  ینعی  درک , تیوه  ساسحا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  ام  هعماج  دریگن , رارق  هعماج  ناسنا و  تیوه  هلاحتـسا 
. داد تیـصخش  ام  هب  درک و  هدـنز  ار  اـم  بـالقنا  میدوب ! مگ  قرغ و  یناـهج  تاـکرح  جاوما  رد  مهن  دون و  ءزج  ناونع  هب  اـم  تفاـی . زاـب 
زا تسا  ترابع  ینید  رنه  دشاب . هتشاد  یعضوم  نخـس و  یناهج , لیاسم  نیرت  یـساسا  رد  دناوت  یم  تلم  کی  هک  تخومآ  ام  هب  بالقنا 

, ناسنا يالتعا  ناسنا , يونعم  قوقح  ناسنا , تداعـس  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه  ياه  نامرآ  هدننک  هیارا  هدننک و  مسجم  دـناوتب  هک  يرنه 
ای دوشب  لمع  هنوگ  نیا  هک  درادن  دوجو  يرابجا  یمازلا و  جیه  هتبلا  دنک . یم  نیمإت  ار  یناسنا  هعماج  تلادع  ناسنا و  يراگزیهرپ  اوقت و 

نامرف و روتـسد و  همانـشخب و  اب  رنه  هک  متـسین  دقتعم  هدنب  هک  دـنناد  یم  دنتـسه , انـشآ  اه  هنیمز  نیا  رد  نم  تارظن  اب  هک  یناسک  دوشن ,
. دـشاب هتـشاد  دوجو  هزیگنا  دـیاب  دوش , یمن  تسرد  مکح  اـب  هک  تسا  ییاـهزیچ  نآ  زا  نیا  دوـش ! یم  تسرد  اـهزیچ  روـط  نیا  مکح و 
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روضح اب  دیدج  ياضعا  تکرـش  اب  روشک  ناهوژپ  نید  يزیر  همانرب  ياروش  هسلج  نیمتفه  تسیب و  یهوژپ  نید  ياه  تیولوا  فادها و 
ياه تیولوا  فادـها و  هرابرد  یعماج  دجـسم  ياـقآ  باـنج  تسخن  هسلج  نیا  رد  دـش . لیکـشت  یمالـسا  داـشرا  گـنهرف  مرتحم  ریزو 

ثحب تسا , ینید  نورب  ثحابم  میشاب  نآ  لابند  هب  دیاب  يزیر  همانرب  يداتـس و  تالیکـشت  کی  ناونع  هب  ام  هک  هچنآ  دندومرف : هناخریبد 
ياه هزوح  طابترا  طیارـش  دیاب  اذـل  دوش . دـمآزور  ینید  تیبرت  هک  نیا  ات  دـنک , یم  کمک  یتیبرت  ینید و  گنهرف  هعـسوت  هب  هک  ییاه 
نادب هناخریبد  دیاب  هک  يرگید  راک  درک . مهارف  اه  ترورـض  اهزاین و  لاقتنا  هار  زا  دننک  یم  دیلوت  یگنهرف  رکف  هک  يزکارم  اب  ار  هیملع 

ياه تنـس  اه و  تیلاعف  اه , شهوژپ  اه , شناد  هب  یعامتجا  مولع  رظنم  زا  هک  یهاگن  نینچ  مه  تسا و  يا  هتـشر  نیب  تاـعلاطم  دزادرپب ,
ياراد مادک  ره  عمج  نیا  دارفا  اریز  دشاب  هتشاد  رایتخا  رد  دناوت  یم  ار  یبوخ  تاناکما  دیدج  ياروش  اب  هناخریبد  تشاد . ناوت  یم  ینید 

زا رکشت  نمض  يزیر , همانرب  ياروش  ریبد  سپس  دنتـسه . هناخریبد  فادها  ندرک  یلمع  تیامح و  يارب  یبسانم  تارایتخا  اه و  تیلوسم 
لکش ترورـض  کی  ساسا  رب  هناخریبد  هک  دنتـشاد  راهظا  هناخریبد  یهد  تهج  يریگ و  لکـش  رد  یعماج  دجـسم  ياقآ  بانج  یعاسم 

تیولوا اه و  ترورـض  هب  ییانتعا  مک  يزاوم , ياهراک  ماـجنا  یهوژپ , نید  زکارم  یگنهاـمه  مدـع  نوچ  ییاـه  ترورـض  تسا ; هتفرگ 
یم نیعم  درکیور  نیمه  اب  هرگنک  تاعوضوم  دـش , یم  یحارط  روظنم  نیمه  هب  زاغآ  نامه  زا  مه  نآ  ياه  هماـنرب  و ... یـشهوژپ , ياـه 

تروص اه  ترورض  اه و  تیولوا  نتخادنا  اج  يارب  همانربخ  راشتنا  نید و  هزوح  رترب  نارگشهوژپ  زا  لیلجت  یملع , ياه  تسشن  دیدرگ ,
, تالکـشم هب  یـشهوژپ  تاسـسوم  نارگـشهوژپ و  هجوت  تهج  رد  دوب  یتکرح  هکلب  دوبن , يدیلوت  يرارکت  تیلاعف  کی  اذل  دریذپ . یم 

همانرب اب  مه  اهنآ  دشاب و  هتشاد  اه  ناتسا  رد  یتابعش  هک  تسا  هتسیاش  تسا , يروشک  تالیکشت  نیا  رگا  اه . تیولوا  اه و  هتـسیاب  عناوم ,
هک دنتـشاد  هراشا  هتکن  دـنچ  هب  هحورطم  بلاطم  هب  هراشا  اب  ینارهت  يوداه  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  دـنوش . گنهامه  هناخریبد  ياـه 

تبسن روبزم 3 - فادها  ققحت  يارب  بسانم  ياهرازبا  اروش 2 - نیا  فادـها  زا  نالک  فیرعت  - 1 دـشاب : یم  نآ  نیوانع  مها  لیذ  دراوم 
ياه شهوژپ  زا  یتیامح  متسیس  کی  یحارط  ینید 5 - ياه  شهوژپ  هب  یهد  تهج  تیفیک  دوجوم 4 - ینید  ياه  شهوژپ  اب  اروش  نیا 

هک دندوزفا  ناشیا  یتنرتنیا  يا و  هنایار  لاعف  یناسر  عالطا  هکبـش  کی  داجیا  اه 7 - تیولوا  اهزاین و  ییاسانش  دمآزور 6 - دیفم و  ینید 
راهظا هداز  بجر  رتکد  ياقآ  تسا . منتغم  هتبلا  رتهب  ياه  هویش  هب  یسرتسد  ات  یلو  تسا  دودحم  همانربخ  قیرط  زا  یناسر  عالطا  دنچ  ره 
هکبـش هک  تسا  نیا  لیلد  هب  دـنرادن  بسانم  ییاراک  رگا  یناسر  عالطا  ياه  هکبـش  درک , رکف  ناهوژپ  نید  عاـمتجا  هب  دـیاب  هک  دنتـشاد 

ریزو ياقآ  هک  روط  نآ  تسا , ینید  زکارم  اب  هناخریبد  تبـسن  دوش  نشور  دـیاب  هک  يرگید  بلطم  تسا . هتفرگن  لکـش  یعامتجا  طباور 
دیاب لاح  ره  هب  دراد . تیلوبقم  ردـق  هچ  تالیکـشت  نیا  اهنآ  دزن  رد  تسه , مق  رد  طقف  ینید  یـشهوژپ  زکرم  تسیود  زا  شیب  دـندومرف 
ناشن رطاـخ  همادا  رد  يدـمحا  ياـقآ  دوش . هتفریذـپ  یفرع  اـی  یمـسر و  داـهن  کـی  تروص  هب  هناـخریبد  هک  دوش  یحارط  ییاـهراک  هار 

هک تسا  یـشهوژپ  ياـهاروش  تسه  یمالـسا  داـشرا  گـنهرف و  لـک  تارادا  رد  هک  یبساـنم  تاـناکما  اـهرازبا و  زا  یکی  هـک  دـنتخاس 
شهوژپ دنناوت  یم  مک  تسد  یشهوژپ  ياهاروش  دیامن . لاعف  دوخ  فادها  تهج  رد  ار  اهنآ  رمتـسم  طابترا  داجیا  اب  دناوت  یم  هناخریبد 

ار یتاکن  هناخریبد  تالیکـشت  هرابرد  روپ  ناضمر  رغـصا  یلع  ياقآ  دـنهد . لاقتنا  شنیزگ و  ار  رترب  ياه  هنومن  شرازگ و  ار  ینید  ياه 
همان ساسا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  مینک  فیرعت  ینید  یـشهوژپ و  زکارم  اب  ار  هناخریبد  نیا  تبـسن  دـیاب  ام  دـنتفگ : ناشیا  دـندش , روآداـی 

تیلاعف فقوت  يانعم  هب  داهنـشیپ , نیا  هتبلا  دوش . یهدنامزاس  نآ  ساسا  رب  هناخریبد  دریگ و  رارق  يرگنزاب  ثحب و  دروم  دیاب  يداهنـشیپ 
تیـساسح مهم و  رایـسب  عوضوم  نوچ  میزادرپب . اه  شور  فادـها و  تیهاـم و  نییبت  هب  روما  ناـیرج  تزاوم  هب  هکلب  تسین , یلعف  ياـه 

زا رظن  فرص  یتح  زین  ناهوژپ  نید  هرگنک  هک - : دندیدرگرکذتم  ار  لیذ  تاکن  یعماج  دجسم  ياقآ  بانج  نایاپ  رد  دشاب . یم  زیگنارب 
نم داهنشیپ  تسا . دیفم  نآ  رارمتسا  تهج  نیا  زا  و  دوش , یم  رتگرزب  ياهراک  يارب  يدربهار  اسب  هچ  یلدمه و  ببس  نآ , دیفم  ثحابم 

زا یـشخب  رد  ییابطابط , یـضاق  دیهـش  هژیو  یملع  تیـصخش  و  بارحم , يادهـش  درگلاس  نیمتـسیب  اب  هجوت  اـب  هک  دوب  نیا  لاـسما  يارب 
همادا دیاب  تسا و  دیفم  زین  همانربخ  بلاق  رد  یناسر  عالطا  راک  دیآ - . لمع  هب  زین  يو  ردقنارگ  راثآ  دیعس و  دیقف  نآ  زا  یلیلجت  هرگنک 
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پاچ و نامزاس  نالوسم  دـیامن : هدافتـسا  تسا  ناهوژپ  نید  ياروش  ياـضعا  راـیتخا  رد  هک  دوجوم  تاـناکما  زا  دـیاب  هناـخریبد  دـبای - .
یم مادک  ره  دـنراد و  روضح  عمج  نیا  رد  یـشهوژپ  یگنهرف و  زکارم  زا  یخرب  ناریدـم  و  ناریا , همانزور  یگنهرف , تنواعم  تاراشتنا ,

, مینک یلمع  نارگید  ياه  تیلاعف  بلاق  رد  میناوت  یم  ار  فادها  زا  یلیخ  ام  دننک - . کمک  شفادـها  هب  ندیـسر  رد  ار  هناخریبد  دـنناوت 
هتشاد بسانم  يریگ  هرهب  دوجوم  تاناکما  زا  دیاب  متسین  قفاوم  تالیکشت  ندرک  هدرتسگ  اب  هدنب  مینک - . داجیا  تکراشم  هیحور  دیاب  ام 

. مییامن لاعف  هناخریبد  فادها  ریسم  رد  ار  اهنآ  مینک و  رارقرب  طابترا  رگید  ياه  هاگتـسد  اب  دیاب  میهد - . شرتسگ  ار  اه  تیلاعف  میـشاب و 
دوش و زیهرپ  تسیاب  یم  زین  کچوک  ياهراک  زا  دوش - . یم  نشور  دوخ  هب  دوخ  تکرح , نایرج و  رد  مه  اهنآ  اب  هناـخریبد  نیا  تبـسن 

فیرعت ینید , ياه  شهوژپ  هزوح  رد  هعـسوت  هلاس  جنپ  همانرب  ياه  تیولوا  نییبت  الثم  دشاب  تیولوا  رد  يزیر  همانرب  يراذـگ و  تسایس 
میمـصت هب  زاین  اه  فدـه  نیا  نیمإت  هتبلا  رامـش - . نیا  زا  یتاـعوضوم  نآ و  هب  لـین  يارب  ییاـهراک  هار  ندوشگ  ینید و  يامنیـس  رنه و 

ینید ياه  شهوژپ  یهد  ناماس  ییاسانش و  ناهاوخ  یمسر  تالیکـشت  نیتسخن  روشک  ناهوژپ  نید  هناخریبد  دراد . ردتقم  قیقد و  يریگ 
ناققحم ییاسانش  دش . سیسات  ناهوژپ  نید  هرگنگ  نیتسخن  یپ  رد  تقو و  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ریزو  روتسد  اب  لاس 78  زا  هک  تسا 

داجیا قیقحت , ياـه  تیولوا  نییعت  قیرط  زا  ینید  ياـه  شهوژپ  هب  یهد  تهج  هزوح , نیا  رترب  ناـققحم  زا  تیاـمح  یهوژپ , نید  هزوح 
یهوژپ و نید  تاسـسوم  هب  یناسر  عالطا  تامدخ  هئارا  روشک و  رد  یهوژپ  نید  تیعـضو  یـسررب  ینید , یقیقحت  زکارم  نیب  یگنهامه 

. تسا هناخ  ریبد  نیا  فادها  هلمج  زا  نید , هزوح  نارگشهوژپ 

يربهر هاگن  رد  امنیس 

رجف ملیف  هراونـشج  نیموس  گولاتاک  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر ، مظعم  ماقم  اب  هاتوک  يا  هبحاـصم  يربهر  هاـگن  رد  اـمنیس 
هچ یمالـسا  يروهمج  رد  امنیـس  يارب  دوب . امنیـس  هراـبرد  بـالقنا  مظعم  ربهر  ياـه  هاگدـید  يواـح  هک  دیـسر  پاـچ  هب  لاس 1363 ) )

هلأسم میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  دشاب ؟ هتشاد  تیمها  دناوت  یم  دح  هچ  ات  هعماج  رد  امنیس  دوبن  ای  دوب  امش  رظن  هب  دیتسه ، لئاق  یهاگیاج 
هب ندیـسر  يارب  میلئاق  یناوارف  شزرا  گنهرف ، ياه  هبعـش  همه  يارب  هک  روط  نامه  تسین . رنه  لئاسم  لک  زا  لقتـسم  هلأسم  کی  امنیس 

ياه هخاش  يارب  رترب و  هلیـسو  کی  ناونع  هب  رنه  يارب  هک  تسا  یعیبط  تسا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ياه  لآ  هدـیا  وزج  هک  يدـصاقم 
ره هب  عجار  امـش  ینعی   ) امنیـس صوصخ  هب  عجار  میلئاق . ناش  ییآراک  دـح  رد  ار  ناـشدوخ  ياـه  شزرا  هلیـسو ، نیا  عاونا  ناونع  هب  رنه 

دوصقم تسا و  لوبق  دروم  مایپ  لماح  هک  ییامنیـس  نآ  دوب . دهاوخ  نیا  نم  خساپ  اتدعاق ) دینک  لاؤس  نم  زا  هک  رنه  ياه  هخاش  زا  کی 
تکرح دوصقم  نیا  دض  تهج  رد  هک  ییامنیـس  نآ  میقفاوم و  یلیخ  نآ  اب  دنک ، یم  لصاح  ار  بالقنا  مالـسا و  دـییأت  قیدـصت و  دروم 

مینک ضرف  رگا   ) دشاب هتـشاد  یثنخ  تلاح  هک  نآ  میتسین و  لئاق  شزرا  شیارب  چـیه  میناد و  یمن  مه  تحلـصم  هب  ار  شندوب  دـنک ، یم 
دراد و شدوخ  اب  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  مایپ  کی  یملیف  ره  هرخالاب  هک  مینک  رظن  فرـص  نیا  زا  دراد و  دوجو  مه  ییاثنخ  تلاـح  کـی 
دوصقم و هب  یفاو  مکح  عون  زا  شمکح  مه  نآ  میقتـسمریغ ) تروص  هب  ولو  دـشاب  هتـشادن  یماـیپ  چـیه  هک  درک  ضرف  دوـش  یم  رت  مک 

ياه هخاش  زا  يرایـسب  زا  میلئاق ؛ شزرا  شیارب  یلیخ  دشاب  بولطم  يامنیـس  رگا  امنیـس  نیاربانب  دوش . یم  هتـسناد  دوصقم  دـض  هب  یفاو 
زا يرایسب  زا  شمایپ  غالبا  یگنوگچ  هک  نیا  رطاخ  هب  دراد ، شزرا  رت  شیب  رنه  رگید  ياه  هخاش  زا  يرایسب  زا  میلئاق . رت  شیب  رنه  رگید 

ییامنیس ياه  ملیف  رد  یمرگرس  هجو  دنراد  هدیقع  يرایسب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . رت  هدنزرا  رت و  هتسجرب  رتهب و  رنه  رگید  ياه  هخاش 
هبذاج هلأسم  هتبلا  دنشاب ؟ هتشاد  مه  اب  دیاب  يا  هطبار  هچ  نآ  رد  حرطم  مایپ  هلأسم  ملیف و  ياه  هبذاج  امـش  نامگ  هب  دشاب ، رظن  دروم  دیاب 
میناد یمن  یبوخ  هژاو  یلیخ  ار ، یمرگرس  هژاو  هک  یلاح  رد  تفرگ ، هدیدن  ملیف  رد  ار  هبذاج  ناوت  یمن  تسا و  یلـصا  زیچ  کی  ملیف  رد 
هدننک رایـشه  هدننک و  هاگآ  هکلب  دـشابن  هدـننک  مرگرـس  ینعم ، نآ  هب  يزیچ  چـیه  هک  دـهاوخ  یم  ناملد  میربن . مه  راک  هب  تسا  رتهب  و 

هملک الاح  نیاربانب  دـشاب . بوذـجم  مه  دـشاب ، شخب  یهاگآ  مه  هک  درادـن  یتافانم  چـیه  دـشاب و  مه  هدـننک  بوذـجم  هچ  رگا  دـشاب ؛
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هتشاد ار  اه  مایپ  نیرترب  یملیف  کی  هک  مینک  ضرف  رگا  ینعی  تسا  یلـصا  رـصنع  کی  ملیف ، رد  هبذاج  اما  میرب  یمن  راک  هب  ار  یمرگرس 
دنیـشنب و هتـسب  رد  قاتا  کی  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  لثم  تسا ؛ هدشن  ماجنا  راک  چـیه  هک  ییوگ  دـشاب ، هتـشادن  ار  مزال  هبذاج  اما  دـشاب 

هابتـشا نیا  هک  دراد  دوجو  یهابتـشا  کی  هدع ، کی  نهذ  رد  اهتنم  دنک . نایب  تسین ، مهف  لباق  نادـنچ  هک  نایب  کی  اب  ار  بلاطم  نیرتهب 
مرتحم و ام  رظن  هب  هچ  نآ  ام و  دوصقم  اج  نیا  رد   ) مایپ هک  دـننک  یم  لایخ  اـه  یـضعب  هک  تسا  نیا  نآ  مینک و  فرطرب  تسا  بوخ  ار 
هب ار  یگبذاج  یب  هیپ  دـیاب  هزادـنا  نامه  هب  ملیف  نیا  دـشاب ، یملیف  کی  رد  دـش  رارق  رگا  تسام ) یمالـسا  بالقنا  ماـیپ  تسا ، دنمـشزرا 

رگا دش و  یمالـسا  رگا  ملیف  کی  ینعی  دراد . تافانم  نآ  نتـشاد  مایپ  اب  ملیف  کی  نتـشاد  هبذاج  هک  دنا  هدرک  لایخ  ییوگ  دـلامب ؛ شنت 
. تسا هبذاج  اب  امتح  دوبن ، یبالقنا  دوبن و  یمالـسا  هچ  نانچ  رگا  سکع  هب  تسا و  هبذاج  یب  يرادـقم  هک  درک  لوبق  دـیاب  دـش  یبـالقنا 
، اوتحم یتح  ینعی  دـشخب ؛ یم  هبذاج  مایپ  دوخ  هک  دوش  یم  یهاـگ  میرادـن . لوبق  اـم  ار  یلومرف  نینچ  کـی  تسین ، یتسرد  هلداـعم  نیا 

یفرح هدننیب  دـناشوپ و  یم  یهاگ  مه  ار  کینکت  فعـض  بوخ ، یلیخ  ياوتحم  کی  ینعی  دـهد ، یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  کینکت  یهاگ 
کینکت فعض  یتح  هک  تسا  بذاج  بلاج و  شیارب  ردق  نآ  دریگ و  یم  تسه  نیـشنلد  شیارب  هک  ار  يزیچ  دراد و  یم  تسود  هک  ار 

امـش ینعی  تسا  مایپ  تسا ، لصا  ام  يارب  امنیـس  ملیف و  رد  هچ  نآ  هک  منک  نایب  مهاوخ  یم  يروج  نیا  نم  نیاربانب  تسین . هجوتم  مه  ار 
ای دشاب و  هتـشادن  یبالقنا  ياوتحم  امنیـس  نیا  دشاب  رارق  هچ  نانچ  رگا  دینک ؟ یم  راک  امنیـس  يارب  ارچ  ًالـصا  یبالقنا  درف  کی  ناونع  هب 
مه تسه و  زاس  مه  بالقنا  اب  هک  یسک  سپ  هن . هک  تسا  نشور  درک ؟ دیهاوخ  راک  امنیس  يارب  مه  زاب  دشاب ، هتشادن  یمالـسا  ياوتحم 

حرطم ام  يارب  نیا  لوا  هجرد  رد  تسین ، یکش  هک  نیا  رد  تسا . هتفرگ  ماهلا  بالقنا  نیا  زا  هک  دهاوخ  یم  ییاوتحم  يارب  ار  امنیس  لد ،
ناونع هب  هبذاج  سپ  دـشاب . هتـشاد  يا  هبذاج  کی  هک  تسا  مزال  دـناسرب ، مه  ار  مایپ  نیا  امنیـس ، نیا  دـهاوخب  رگا  میناد  یم  اهتنم  تسا 

، دوش هتخیر  دب  رعـش  کی  رد  نیماضم  نیرتهب  هچ  نانچ  رگا  تسا ، دصقم  فده و  کی  ام  يارب  اوتحم  تسا و  ریذپان  بانتجا  رازبا  کی 
اهتنم تسا . لوا  هجرد  رد  نومضم  ریخ ، میریگب ؛ مود  هجرد  ار  نومضم  میناوت  یمن  رعش  کی  رد  ام  سپ  دیـشخب  دهاوخن  ار  بولطم  رثا 

تسین و دیفم  درادن ، يا  هدیاف  اما  تسه  ریذپ  ناکما  ینعی  تسین ، ریذـپ  ناکما  ًالـصا  يرعـش  بوخ  کینکت  نودـب  بوخ  نومـضم  نآ 
یلماوع هچ  رگید ، ترابع  هب  تسا ؟ شیامن  لباق  ریغ  یملیف  عون  هچ  امش  رظن  هب  درک . یفن  ناوت  یمن  تسه  رنه  یـساسا  راک  هک  ار  غیلبت 

يدوخ هب  اه  « دیابن ، » مینادب ار  یـسراف  ملیف  ياه  « دیاب  » ام رگا  هک  منک  یم  رکف  نم  دـشابن ؟ شیامن  لباق  هک  دوش  یم  ثعاب  ملیف  کی  رد 
نم اه  « دیابن  » دروم رد  مینک . ادیپ  ار  یـسراف  ملیف  ياه  « دـیاب ، » تالاؤس نیا  هب  خـساپ  رد  رورم  هب  دـیاب  ام  دوش و  یم  نشور  ام  يارب  دوخ 

زا یکی  دنک ، دیدشت  ای  دنک  ایحا  ار  هتفر  هتشذگ  یـسراف  يامنیـس  دروخ  هب  ياه  شزرادض  هک  يزیچ  ره  میوگب  هزادنا  نیمه  مناوت  یم 
یم باسح  هب  دـب  ملیف  کی  ام  رظن  هب  ملیف  نیا  دزیخرب ، یمالـسا  ياه  شزرا  اـب  هضراـعم  هب  هک  یملیف  ره  تسا . يدـب  زیچ  تساهدـیابن ،

اه نآ  لماکت  مدرم و  يارب  هک  ییاه  شزرا  اب  هضراعم  یناسنا و  ملاس  ترطف  اب  هضراـعم  یمالـسا و  ياـه  شزرا  اـب  هضراـعم  سپ  دـیآ .
کی ییامنیس  ره  هب  ام  درذگب  هک  اه  نیا  زا  میرادن . لوبق  ار  اه  نیا  تسامنیـس و  کی  تایـصوصخ  نیرت  یفنم  وزج  تسا ، مزال  دیفم و 

یمیدـق ناراکردـنا  تسد  مینک . یم  باسح  نآ  اب  ار  هرمن  دراد ، رارق  يا  هلحرم  هچ  رد  مینیبب  مینک  یم  هاگن  اهتنم  میهد . یم  قفاوم  هرمن 
راد هدـهع  هک  یهورگ  دنتـسه و  امنیـس  یگنهرف  هجو  راد  هدـهع  هک  یهورگ  دـنوش : یم  میـسقت  هورگود  هب  فلتخم  ياه  هدر  رد  امنیس 

یخرب هن ؛ یخرب  دنراد و  داسف  هب  ترهـش  یخرب  دراد ، دوجو  فلتخم  ياه  پیت  لوا  هورگ  دروم  رد  دنـشاب ؛ یم  نآ  یکینکت  ینف و  هجو 
نیا اب  دروخرب  زرط  دروم  رد  دنا . هدرک  اهر  ار  امنیس  زین  یخرب  دننک ، یم  نیکمت  بالقنا  زا  یخرب  دنتـسه و  یمالـسا  يروهمج  فلاخم 

اب دیاب  دندقتعم  مه  یهورگ  دش ، لئاق  قرف  دیاب  اه  نآ  نیب  دندقتعم  یـضعب  داد ، راک  هزاجا  دیابن  مادک  چـیه  هب  دـندقتعم  یهورگ  دارفا ،
زا شسرپ  دروم  ساسح و  لئاسم  زا  یکی  نیا  درک ؟ دروخرب  دیاب  هنوگچ  يدارفا  نینچ  اب  امـش  رظن  هب  داد . راک  همه  هب  تراظن ، لرتنک و 

امـش دنـشاب ، یم  روما  یکینکت  ینف و  هجو  راد  هدهعامـش  ریبعت  هب  هک  مود  هتـسد  دروم  رد  ًالوا  دـینک  هظحالم  تسا . هدوب  بالقنا  لیاوا 
کی درک ، تبحـص  اـه  نآ  دروم  رد  دوش  یم  هاـتوک  هلمج  هس  ود  یکی  رد  نوچ  هک  تسین  دـب  دـیدرکن . اـه  نآ  دروم  رد  یلاؤـس  چـیه 
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هدننک میرگ  ای  اهرادرب  ملیف  لثم  دـنوش  یم  راد  هدـهع  ار  امنیـس  یکینکت  ینف و  ياه  هبنج  هک  یناسک  تسا ، نیا  تقیقح  میوگب . يزیچ 
رارق مدرم  تمدـخ  رد  دـننک و  تمدـخ  مدرم  هب  دـنهاوخب  هک  یتروص  رد  ینونک  طیارـش  رد  اه  نیا  اهزیچ ، نیا  رون و  نایدـصتم  اـی  اـه 

هک يدارفا  يارب  هک  اه  ملیف  زا  یـضعب  رد  یهاگ  میونـش  یم  ام  دننک و  راک  دنناوت  یم  مه  رتهب  دـننک ، یم  زورما  هک  هچ  نآ  زا  دـنریگب ،
نیا ام  نیاربانب  دننک . یم  هدافتسا  ناشدوخ  رنه  زا  دنراذگ و  یم  هیام  رتهب  اهاج  نآ  تسا ، رت  نیشنلد  دنتسین  گنهامه  بالقنا  اب  نادنچ 
ینف هجو  نایدصتم  هکلب  میربن  یگنهرف  هجو  نایدصتم  امش  لوق  هب  ییاوتحم و  ياه  هبنج  يور  ار  همه  دینک  یم  امش  هک  ار  يدنب  میسقت 
نیا مه ، اه  نیا  يور  سپ  دنـشاب . رتدیفم  دنناوت  یم  دنـشابن و  دـیفم  دـنناوت  یم  دنـشاب ، دـیفم  دـنناوت  یم  نم  رظن  هب  مه  ملیف  یکینکت  و 
دروم رد  اما  دوشب . لماش  مه  ار  اه  نیا  هک  مهدب  نایاپ  رد  یخـساپ  کی  نم  دـیاش  مینکب ؟ اه  نیا  اب  دـیاب  هچ  هک  دوش  حرطم  دـیاب  لاؤس 

هک دنتسه  اهرگیزاب  دنتسه ؛ اه  نکیزاب  هدع  کی  دنا : هتسد  ود  ام  ینونک  نارگامنیس  دنراد ، هدهع  هب  ار  امنیس  یگنهرف  هجو  هک  یناسک 
نیا سیونویرانـس و  نادرگراک و  راک  اه  نآ  زا  رت  شیب  اما  دننک  یم  بذـج  ار  مشچ  هچ  رگا  تقیقح  رد  تسا ، ود  هجرد  راک  ناشراک 
يور دـنا ، هدرک  لاؤس  نم  زا  اهراب  لاح  هب  ات  هچ  نآ  هنیرق  هب  امـش  لاؤس  اما  درک . هعلاطم  رت  شیب  دـیاب  هتـسد  نآ  يور  تسا و  مهم  اـه 
یمن ار  امنیس  ياه  نکیزاب  یلیخ  هتبلا  نم  دنوش . یم  رهاظ  مشچ  يولج  رد  هک  یناسک  يور  ینعی  تسا  لوا  هورگ  نآ  يور  اه ، هشیپرنه 
هتـشاد دوجو  یبوخ  ياه  ملیف  دـناوت  یم  هک  مه  الاح  میدرک و  یمن  اشامت  ملیف  تقو  چـیه  میژر  نآ  رد  هک  تسا  نیا  مه  تلع  مساـنش ،

شیپ مک  یلیخ  يزیچ  نینچ  کی  الا  مینیبب و  ار  يزیچ  کی  دـنناشنب  یملیف  ياپ  ار  ام  روز  هب  یهاـگ  هک  نیا  رگم  میرادـن ، یتصرف  دـشاب 
شیب اه  نآ  ترهش  دنتـسین و  رادروخرب  مه  ییالاب  یلیخ  رنه  زا  هک  دنتـسه  یـضعب  میوگب ، مناوت  یم  یتایلک  کی  ًالامجا  نکل  دیآ . یم 
روضح ملیف  رد  یتقو  نامگ  یب  اه ، نیا  دنتـشز . ياهدومن  رد  هقرغ  ناشدوخ  هقباس  رد  لاح  نیع  رد  دراد و  یناـتالراش  یماوع و  هبنج  رت 

اوتف ناونع  هب  ار  نیا  نم  الاح  هک  مینک  هجوت  نیا  هب  دننک . یم  فیعـض  دوش  جراخ  ناشنابز  زا  دهاوخب  هک  ار  یمایپ  نیرتهب  دندرک ، ادـیپ 
نآ مینکن . ای  مینکب  هدافتـسا  اه  نیا  زا  يدـنب  عمج  کی  رد  مینیبب  هک  دراد  رگید  ياج  کـی  نآ  میوگ . یمن  اـه  نیا  زا  هدافتـسا  مدـع  هب 

مدرم نهذ  رد  وا  زا  یچ  ره  هک  درم  اـی  نز  هشیپرنه  نـالف  روضح  منیب  یم  منک  یم  باـسح  هک  يروط  نیمه  نم  اـما  تسا  يدـعب  ثحب 
بالقنا ياضف  رد  دراد  هک  یمدآ  کی  ای  نمؤم  ناوج  کی  نآ  يروآداـی  زا  هک  یـسکس  تشز  رایـسب  رظاـنم  تسا ؛ دـب  ياـهزیچ  تسه 

وا هب  راجزنا  ساسحا  هکلب  دـهد  یمن  تسد  وا  هب  یمارتحا  ساـسحا  هنوگ  چـیه  دـشابن  یهللا  بزح  هک  مه  ردـق  هچ  ره  دـنک  یم  سفنت 
نآرق و هیآ  نآ  موهفم  هک  تسین  یکـش  درک ، ینعم  مه  نآرق  هیآ  کی  درک و  زاب  مه  ار  نآرق  دـمآ  هچنانچ  نیا ، ـالاح  دـهد . یم  تسد 

يور الاح  هک  دوش  هفاضا  نیا  هب  ییاهزیچ  کی  هک  نیا  رگم  دـیآ ، یمن  تسرد  ناشرواب  رد  مدرم  ینعی  درک  دـهاوخ  فیعـض  ار  وا  مایپ 
راک ظاـحل  زا  دـنرادن ، یلیخ  مه  ار  قباوس  نآ  هک  یناـسک  دنتـسه  اـهرگیزاب  يوت  مینادـب  اـم  ار  نیا  سپ  درک . رکف  دوش  یم  اـهزیچ  نآ 

روهظ روضح و  يارب  نادیم  دوش و  هدافتـسا  رت  شیب  دیاب  اه  نیا  زا  دنتـسین ؛ رت  مک  دنـشابن ، اه  نآ  زا  رتهب  رگا  مه  ملیف  رد  يزاب  يرنه و 
دنناوت یم  دنراد و  دادعتسا  هک  ییاه  ناوج  امش ، ینعی  دوش . هدافتسا  دیدج  ياه  هرهچ  زا  رت  شیب  دوش و  زاب  اه  نآ  يدنمرنه  ياه  هولج 

هب میدروآ  ور  ام  رگا  هک  اریز  دـینکب . هدافتـسا  اـه  نیا  زا  يرنه و  ياـه  هنحـص  رد  دـیروایب  دـینک و  قیوشت  دنـشاب  بوخ  هشیپرنه  کـی 
ای دـنک  یمن  هدـهاشم  شدوخ  يارب  ار  یتصرف  نینچ  کی  ًالـصا  زورما  یبالقنا  ناوج  نیا  میدرک ، رپ  اه  نآ  اب  ار  اه  هنحـص  اه و  یمیدـق 

هدش يزاب  مه  وا  اب  و  قباوس ) نآ  رطاخ  هب  درادن  يداقتعا  وا  هب  هک  یسک  نالف  اب   ) دوش دراو  يا  هنحـص  کی  رد  هک  نیا  زا  دنک  ابا  دیاش 
زا هک  ییاه  نابز  اه و  ناهد  اب  بوخ  ياه  مایپ  فیعـضت  مدـع  رایعم  میریگب ، رظن  رد  ار  اـهرایعم  لـماوع و  نیا  سپ  دوش . فیدر  مه  اـی 
هک دـنچ  ره  دـنراد ، يرتالاب  حطـس  مه  رنه  ظاحل  زا  دـنرادن و  ار  یگدولآ  نیا  هک  یناـسک  هب  نداد  نادـیم  مود ، تسا . هدولآ  مدرم  رظن 

بالقنا لوحت  دـننک  یم  رکف  هک  یناسک  یبالقنا و  دـیدج و  ناوج و  رـصانع  هب  نداد  نادـیم  همه  زا  رت  مهم  موس و  دنـشابن . دنـسپ  ماوع 
تیصخش دروآ و  دوجو  هب  لوحت  عون  کی  مه  ملیف  ياه  هنحـص  رد  دنک و  لوحتم  مه  ار  امنیـس  یتح  هک  تسا  هدرک  ادیپ  ار  نیا  تردق 

نم داقتعا  هب  اه ، تسیرانس  اه و  نادرگراک  دروم  رد  میشاب . هتشاد  يرتهب  هدنیآ  ام  ات  دنیایب  دننک و  ادیپ  نادیم  اه  نیا  دنک ؛ ضوع  ار  اه 
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هب بالقنا  هب  هک  دنتـسه  هدامآ  هک  ار  یناسک  نآ  رـصانع ، نیا  نیب  رد  ام  هک  تسا  نیا  نم  داقتعا  تساه . نیا  تسد  رنه  نیا  مظعا  شخب 
نآ هب  تبسن  نم  ار  هیصوت  نیمه  دشاب و  هنادنمشوه  ادیدش  تمدخ  نیاو  مینکب  هدافتسا  ناشدوجو  زا  دننک ، تمدخ  هملک  یعقاو  يانعم 
هـس هب  روشک  رد  ملیف  دـیلوت  هنیمز  رد  تیلاعف  مراد . دـشاب ،) هنادنمـشوه  دروخرب  کی  ام  دروخرب  ینعی   ) دنـشاب ینف  هورگ  هک  لوا  هورگ 

یتلود شخب  ود  ره  تیلاعف  یتلود و 3  شخب  يراصحنا  تیلاعف  یصوصخ 2  شخب  يراصحنا  تیلاعف   1 دریگ : تروص  دناوت  یم  قیرط 
زا يراـظتنا  هچ  یتـلود و  شخب  زا  یتاراـظتنا  هچ  اـیناث  دـشاب و  رت  بولطم  دـناوت  یم  قوـف  قـیرط  هس  زا  کـی  مادـک  ًـالوا  یـصوصخ . و 
یم رکف  شدوخ  دوس  هب  یصوصخ  شخب  نوچ  میراد  يرت  شیب  تاراظتنا  هک  تسا  یعیبط  تلود ، زا  دیراد ؟ یصوصخ  شخب  تادیلوت 
طقف نآ  رد  رگا  هک  تسا  ییاه  هصرع  هلمج  زا  نیا  دنک و  یم  مادـقا  لوؤسم  کی  ناونع  هب  تلود  شدوخ و  يراجت  دوس  هب  ینعی  دـنک 
هداد لاؤس  نیا  خساپ  يرادقم  کی  یلبق  لاؤس  رد  منک  یم  رکف  هک  تساذل  دـش . دـهاوخ  فرحنم  کش  یب  دـشاب ، رظندروم  يدام  دوس 

دهاوخب رگا  دـشاب ، هتـشادن  راک  نیا  يارب  یقوشم  یلیخ  دـیاش  یـصوصخ  شخب  ینونک  طیارـش  رد  ًالعف  هک  تسا  نیا  مداقتعا  نم  دـش .
یبسانت هچ  یفیک  یمک و  رظن  زا  دـنکب . تیاعر  دریگ  یم  رظن  رد  امنیـس  يارب  یمالـسا  يروهمج  هک  ار  ییاه  هطباض  اهرایعم و  لوصا و 

بوخ ملیف  زا  میناوـت  یم  یناریا ، یملیف  هنوـگچ  يازا  هب  اـم ، رت ، قـیقد  تراـبع  هب  دـش . لـئاق  ناوـت  یم  یجراـخ  یناریا و  ياـه  ملیف  نیب 
تـشذگ یناریا  ملیف  تاهابتـشا  لباقم  رد  میناوت  یم  دـح  هچ  ات  دـیآ  رد  شیامن  هب  یناریا  ملیف  هک  نیا  يارب  مینک و  رظن  فرـص  یجراخ 

ار یناریا  ملیف  کی  هک  اج  ره  ام  هدوب  نیا  رب  ضرف  هک  دوش  یم  روصت  لاؤس  نیا  رد  دوش ؟ هداد  شیاـمن  يرت  مک  یجراـخ  ملیف  اـت  مینک 
ملیف کـی  وا  يازا  هب  اـمتح  مینک ، یم  لـمحت  امـش  لوـق  هب  اـی  مینیب و  یم  تسین ، رادروـخرب  یباـصن  دـح  رد  بوـلطم و  کـینکت  زا  هک 
لاؤس ضرف  دـید . میهاوخ  ار  بوخ  یجراـخ  ملیف  نآ  يروف  میدرکن ، لـمحت  اـم  ار  نیا  رگا  هک  تسه  هداـمآ  رـضاح و  بوخ  یجراـخ 

نامتقو یسراف  بوخ  نادنچ  هن  ملیف  کی  اب  تقو  ره  ام  هک  تسین  مه  روط  نیا  هک  منک  یم  رکف  نم  تسا . یتیعضو  نینچ  کی  رب  ارهاظ 
بوخ یجراـخ  ملیف  اـب  اـم  میوگب  امـش  هب  نم  هک  ًـالوا  میـشاب . هدرک  مورحم  ار  ناـمدوخ  یجراـخ  بوخ  ملیف  کـی  زا  مینارذـگ ، یم  ار 

اب بوخ  تسه ؟ ردـق  هچ  بوخ  یجراخ  ملیف  اما  درادـن . یلاکـشا  دـیروایب ، امـش  تسه  بوخ  یجراخ  ملیف  یچ  ره  میرادـن ، یتفلاـخم 
مدع کینکت و  اوتحم و  رظن  زاو  دشابن  يزومآدـب  نآ  يوت  هک  یملیف  نآ  دـیراد ؟ ردـق  هچ  بالقنا ؟ ياهرایعم  اب  بوخ  امـش ، ياهرایعم 
ردق هچ  ره  میوگ  یم  نم  تسه ؟ امـش  رایتخا  رد  ردق  هچ  دشاب ، لوبق  لباق  امـش  رظن  زا  هک  دـشاب  یملیف  یمالـسا ، ياه  شزرا  اب  مداصت 

ار ینانچ  نآ  ياه  ملیف  همه  رگا  هک  دینادب  اما  دیهدن . رارق  نآ  عنام  ار  یناریا  ملیف  چـیه  دـیهدب و  ناشن  دـینک و  حرطم  دـیروایب و  دـیراد 
، نامیاه لآ  هدیا  میوگ  یم  نم  یناریا  ملیف  دروم  رد  دینک . رپ  یناریا  ملیف  اب  ار  ألخ  نآ  دیاب  هک  تشاد  دیهاوخ  ییألخ  امـش  زاب  دیروایب ،
، مینک مک  ار  ینونک  تاعقوت  دراد  دوجو  هک  ییاه  تیعقاو  هب  هجوت  اـب  اـما  میهدـب . رارق  رتـالاب  دـح  رد  ار  ناـماه  لآ  هدـیا  بولطم  ینعی 

امنیـس رد  ام  هک  تسا  نیا  ام  هلأسم  زورما  مینکن . در  ار  نیا  ام  دراد ، مه  یفیعـض  کـینکت  ولو  دراد  یبوخ  ياوتحم  هک  یناریا  ملیف  ینعی 
دیاب هک  تسا  تسرد  تسا . لـصا  متفگ  مه  ًـالبق  هک  روط  ناـمه  اـم  يارب  نیا  دـشاب . هتـشاد  ار  بـالقنا  ماـیپ  ملیف ، ياوتحم  میهاوخ  یم 
یتقو ات  دینک و  شالت  مه  هبذاج  نیا  داجیا  يارب  یلو  دینک  ادیپ  ار  اه  نآ  نیرتراد  هبذاج  دـیدرگب  و  تسین ، یکـش  دـشاب ، هتـشاد  هبذاج 
هبذاج هک  يزیچ  نآ  هب  دـینک  تعانق  دـینک و  لزانت  يردـق  کی  تسین  هبذاج  يـالاب  دـح  رد  هک  نآ  زا  هدـماین ، دوجو  هب  هبذاـج  نآ  هک 
مونـش یم  هنافـسأتم  نم  اما  میرادن  یتفلاخم  چـیه  دـشاب  ام  گنهرف  موهفم  اب  قباطم  هک  یتروص  رد  یجراخ  ملیف  اب  ام  دراد . مه  يرتمک 

يا هدـننک  هتـسخ  روآ و  تلالم  فیعـض و  رایـسب  ياهزیچ  مه  کینکت  ظاحل  زا  هکلب  اوتحم  ظاحل  زا  طقف  هن  تسین ، بوخ  یتح  اـه  نآ 
هک نیا  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  دایز  دح  رد  روفو و  هب  دشاب ، هتـشاد  يوق  کینکت  بوخ و  ياوتحم  هک  یبوخ  ملیف  نآ  منیب  یمن  نم  تسا .

یناریا ملیف  دیلوت  دشر  هدنهد  ناشن  ناریا  يامنیـس  درکلمع  دـنک . یم  لیطعت  ار  یناریا  ملیف  رازاب  دـش ، روشک  دراو  رگا  هک  مینک  رکف  ام 
هتبلا تسیچ ؟ تدم  نیا  یط  ناریا  يامنیس  زا  امش  یبایزرا  درذگ ، یم  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لاس  شـش  هک  نیا  هب  تیانع  اب  تسا ،
هلاس هس  نیا  یّمک  دـشر  تسا . بوخ  دـهد و  یم  ناشن  ار  یّمک  دـشر  کی  نیا  دـسرب ، ملیف  تصـش  هب  لاس 61  رد  یتقو  ملیف  اـت  شش 
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ملیف متـسین و  علطم  تسرد  نوچ  مهدـب ، يرظن  نـالا  مناوت  یمن  نم  یفیک  دـشر  رظن  زا  هدوب ؛ بوخ  دـینک  یم  رکذ  امـش  هک  روط  نیمه 
یسراف يامنیس  دیهاوخب  امـش  رگا  میوگ  یم  نم  منک . یم  هیکت  یلبق  ياه  فرح  نآ  يور  نکل  ما ، هدیدن  تسرد  ار  لاس  دنچ  نیا  ياه 

کی داجیا  مود  يدوخ . بالقنا ، روشک و  هب  تبسن  دادعتسا و  اب  رـصانع  هب  نداد  نادیم  یکی  دیریگب . رظن  رد  دیاب  ار  زیچ  ود  دنک ، دشر 
، دوب هدش  هداد  ناشن  یسراف  يامنیس  رد  هک  ار  ییاه  شزرا  دض  مدرک  هراشا  لوا  هک  روط  نامه  ینعی  یـسراف ، يامنیـس  لصا  رد  لوحت 
. دشابن تنوشخ  سکس و  رظتنم  ملیف ، رد  هک  دیهدب  تداع  دیاب  مه  ار  هدننیب  عمتسم و  ینعی  نوریب . دیشکب  ار  اه  نیا  دیاب  تسه  روط  ره 
رد یقیقح  لوحت  تفرگ ، ماجنا  راک  نیا  رگا  ددرگب . نیـشنلد  یقیقح و  مایپ  کی  لابند  دـنک . لابند  ملیف  رد  ار  یقیقح  رنه  کی  اـتقیقح 

یمن هک  تسین  یکـش  تسا و  رگاشامت  لام  امنیـس  دشاب ؟ یکتم  رگاشامت  لابقتـسا  هب  دناوت  یم  نازیم  هچ  ات  روشک  يامنیـس  تسامنیس .
یعمتسم هک  یناسک  همه  لثم  دراد  مه  یتیاده  شقن  هک  درک  شومارف  دیابن  انمـض  اما  دنک ، عطقنم  ادج و  یچاشامت  زا  ار  شدوخ  دناوت 

. تسا عمتـسم  تیاده  اه  نآ  يدوجو  هفـسلف  نوچ  دنریگب ، هدیدن  ار  عمتـسم  رظن  دنناوت  یمن  سپ  تسا . عمتـسم  يارب  ناشدوجو  دنراد ،
لئاسم افرـص  دـیاب  ملیف  هژوس  امـش  رظن  هب  درک . بیقعت  ار  طـخ  نآ  تفارظ  اـب  ناوت  یم  هک  دراد  دوجو  میقتـسم  طـخ  کـی  ود ، نیا  نیب 

یمالسا امش  رظن  هب  هک  نیا  تیاهن  رد  دریگرب و  رد  زین  ار  یعامتجا  لئاسم  نیماضم و  ریاس  دناوت  یم  ای  دشاب  یبالقنا  یگنج و  یمالـسا ،
ینعی  ، ) ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ملیف  یتح  دشاب . یمالسا  ریغ  یمالـسا و  دناوت  یم  تاعوضوم  همه  تسانعم ؟ هچ  هب  ملیف  ندوب 
شقن ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ملیف  مان  سپ  دشاب ). یمالسا  دض  هک  دوش  هتخاس  يروج  دناوت  یم  مالسا  ربمغیپ  یگدنز  حرش 

یمالسا دنناوت  یم  تاعوضوم  همه  تسین . نآ  ندوب  یمالسا  يانعم  هب  زگره  ملیف ، کی  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نتشاد  لوا 
، دـنک یم  نیقلت  ملیف  نآ  هک  ییاه  شزرا  هک  نیا  یکی  میهاوخ ؛ یم  ار  زیچ  ود  ملیف  کی  ندوب  یمالـسا  دروم  رد  ام  دـنوش . هداد  بیترت 

یمالـسا ياه  شزرا  هک  دوش  یم  صخـشم  شواک  اب  تسا و  ییاهزیچ  هچ  یمالـسا  ياه  شزرا  دینیبب  امـش  دشاب ؛ یمالـسا  ياه  شزرا 
تعاجـش و يراکتـسرد و  یتسار و  نداد  میلعت  اما  تسا  یمالـسا  ياه  شزرا  وزج  زاـمن ، نداد  میلعت  هتبلا  دراد و  یـضیرع  ضرع  کـی 

شزومآ تقیقح  رد  ار  یمالـسا  ياوتحم  کی  دهد  شزومآ  ار  اه  نیا  هک  زیچ  ره  سپ  تسا ، یمالـسا  ياه  شزرا  زا  یکی  مه  تمواقم 
تـسا یملیف  هک  دوش  یم  یهاگ  دـشابن . هارمه  یمالـسا  ریغ  ياهدامن  اهرادومن و  اب  ملیف  هک  نیا  مود  تهج  تهج ، کی  نیا  تسا . هداد 
تقیقح رد  ار  یمالـسا  شزرا  دض  کی  ناشهاگن ، بسانمان  عضو  اب  ناشراتفر ، اب  ملیف  نارگیزاب  یلو  دهد  یم  ناشن  ار  ندناوخ  زامن  هک 

یمالـسا دـیاب  ود  ره  اوـتحم ، هیـشاح  اوـتحم و  نتم  ملیف ، نتم  ینعی  دراد . تیمها  لوا  هتکن  ردـق  هب  مه  هتکن  نیا  ینعی  دـننک . یم  یلجتم 
هتبلا دشاب ، دناوت  یم  بوخ  یلیخ  اه  هراونشج  روط  نیا  دشاب ؟ دناوت  یم  هچ  رجف  ملیف  هراونشج  يا  هراونـشج  نینچ  يرازگرب  راثآ  دشاب .
بوخ یلیخ  دناوت  یم  اما  دـینک  هرادا  ار  نآ  هنوگچ  دـینک و  مکاح  هراونـشج  نیا  رب  ار  ییاه  شزرا  هچ  امـش  هک  تسا  نیا  عبات  رت  شیب 

تاعالطا لیمکت  يراکمه و  يارب  مینک  ادیپ  یهار  ای  دعتسم ، نادنمرنه  قیوشت  يارب  میبایب  يا  هلیـسو  ام  اه  هراونـشج  نیا  رد  رگا  دشاب .
راک و هزات  دنم و  هقالع  رصانع  هب  يزاس  ملیف  ینف  ياهدرگش  نتخومآ  يارب  مینک  ادیپ  يا  هلیـسو  ای  یناریا ، نادنمرنه  هلیـسو  هب  رگیدکی 

هتـشاد يراثآ  نینچ  کی  رگا  درک  یفرعم  ار  اه  نآ  درک و  هیکت  اه  نآ  هب  ناوت  یم  هک  يرـصانع  ندرک  یفرعم  ندرک و  حرطم  ای  ناوج ،
دیاب کش  یب  مه  اه  هراونـشج  نیا  هرادا  اب  دروخرب  رد  هتبلا  تسا . هدوب  دیفم  هتـشاد و  ار  شدوخ  بوخ  جـیاتن  اعبط  هراونـشج  نیا  دـشاب 

ياهرایعم فـالخرب   ) ًالـصا هک  مینک  هرهچ  هراونـشج  نیمه  رد  میهاوخب  ار  رفن  کـی  تسا  نکمم  یهاـگ  ینعی  درک . لـمع  هنادنمـشوه 
هراونشج نیا  اب  اعومجم  نایرج . کی  ای  يریگ  تهج  کی  ای  صخش  کی  ندرک  فورعم  ندرک و  هرهچ  دشابن  زیاج  یمالسا ) يروهمج 

یللملا و نیب  تروص  هب  هک  دیهد  یم  حیجرت  ای  دبای  همادا  یلخاد  هراونشج  کی  تروص  هب  تسا  رتهب  رجف  ملیف  هراونشج  مقفاوم . نم  اه 
رد هکلب  تسا ، يررـض  یب  زیچ  نم  داقتعا  هب  یجراخ  ياـه  ملیف  ندروآ  دـشاب ؟ هارمه  هقباـسم  شخب  رد  یجراـخ  ياـه  ملیف  روضح  اـب 
هچ هراونـشج  کی  رد  دیناد  یم  دیفم  مدرم  هب  ار  اه  نآ  نداد  ناشن  امـش  هک  ییاهرثا  نآ  هئارا  ینعی  دـشاب ، مه  دـیفم  دـناوت  یم  یطیارش 

ار لاویتـسف  نیا  يرگـشزومآ  هبنج  هک  دوش  باـختنا  ییاـه  ملیف  دوش و  هیکت  ییاـه  ملیف  نآ  يور  رت  شیب  هتبلا  دراد ؟ امـش  يارب  يداریا 
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کی ناوت  یم  نم  داقتعا  هب  دننک . یم  ادیپ  روضح  اج  نآ  رد  هک  یناسک  يارب  دشاب  سالک  کی  دشاب . هدـنزومآ  اعقاو  ینعی  دـنک ، ظفح 
هدـنهد هعاشا  يداقتعا و  یقالخا ، تافارحنا  ثعاب  هک  ار  ییامنیـس  ام  رگا  لاؤس ؛ نیرخآ  درک . حرطم  اج  نآ  رد  ار  يروج  نیا  ياهزیچ 

میراذـگب و رانک  دـهد ، یم  رارق  مجاـهت  دروم  ار  یمالـسا  ياـه  شزرا  هک  ار  ییامنیـس  نینچ  مه  دـشاب و  یم  تارکنم  اـشحف و  داـسف و 
هجو هک  ییامنیـس  فلا : درک : میـسقت  هدـمع  هتـسد  هس  هب  ناوت  یم  دـنام  یم  یقاـب  هک  ار  ییامنیـس  میریگب ، ار  نآ  ذوـفن  ناـکما  يوـلج 

. تسا یمالسا  تاداقتعا  رکفت و  زا  مهلم  هک  ییامنیـس  ج : تسا . یمالـسا  رکفت  تمدخ  رد  هک  ییامنیـس  ب : تسا . بلاغ  نآ  یمرگرس 
تسا رکفت  نیا  زا  مهلم  هچ  نآ  دنزیچ . کی  یموس  یمود و  تسیچ ؟ دمآ  الاب  رد  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  امنیس  عون  هس  نیا  هرابرد  امـش  رظن 
رکفت نیا  تمدخ  رد  کش  یب  دشاب ، هتفرگ  ماهلا  یمالسا  رکفت  زا  هک  هچ  نآ  ره  دنتـسین . زیچ  ود  تسه ، وا  تمدخ  رد  هک  يزیچ  نآ  اب 

زیچ چـیه  چوپ !» : » دوب دـهاوخ  نیا  شیانعم  هک  هدـننک  مرگرـس  يامنیـس  نآ  یکی  تشاد ؛ میهاوخ  عون  ود  نیاربانب  تفرگ . دـهاوخ  رارق 
يامنیـس عون  کی  دراد و  ار  هدـیاف  نیا  طقف  دـشکب ، ار  ناـسنا  تقو  دـنکب و  دوخ  هب  لوغـشم  ار  ناـسنا  یتعاـس  کـی  هک  نیا  زج  درادـن 

یمود نم  هک  تسا  یعیبط  تسا . مدرم  ياه  لآ  هدـیا  اهوزرآ و  مدرم و  تهج  رد  اوتحم  نآ  هک  تسا  ییاوتحم  کـی  ياراد  هک  يرگید 
ياه شزرا  دـض  هدـننک  اـیحا  هک  ییامنیـس  نآ  دـیتفگ  امـش  ًـالبق  هک  نیا  رطاـخ  يارب  ارچ ؟ منک ، یم  در  ار  یلوا  منک و  یم  باـختنا  ار 

رد نیا  دزومآ ، یم  ناسنا  هب  ًـالمع  ار  وغل  يراـک و  یب  هک  ییامنیـس  کـی  منیبب  مهاوخ  یم  نم  دوش . یم  هتـشاذگ  راـنک  تسا ، یمالـسا 
هتـشاد یمرگرـس  هبنج  رت  شیب  هک  تسا  ییامنیـس  روظنم  هدش ، هتـشاذگ  رانک  مه  نآ  ( ؟ دشاب دناوت  یم  یمالـسا  شزرا  مادـک  تمدـخ 

. دشاب هتشاد  دوجو  یعـضو  نینچ  اعبط  دراد . مه  یمالـسا  مایپ  اوتحم و  اما  دراد . يوق  یمرگرـس  هبنج  مییوگب  هک  نیا  رگم  هلب  (( 1) دشاب
یتقو ام  متفگ ؛ هنیمز  نیا  رد  ار  مدوخ  فرح  همه  مدرک  تبحـص  هبذاج  اوتحم و  هب  عجار  هک  اج  نآ  لوا ، لاؤس  خساپ  رد  هک  نم  دـینیبب 

، مینک یم  دیکأت  تقد و  نآ  يور  رب  دـهدب ، دـهاوخ  یم  وا  هک  یمایپ  میناد و  یم  ملیف  ياوتحم  ار  ملیف  کی  تارقف  نوتـس  ار و  لصا  هک 
مه هب  ود  ره  مایپ  اب  دنک ) یم  نیـشنلد  ار  نآ  دهد و  یم  ملیف  هب  هدننک  مرگرـس  هبنج  هک  يزیچ  نامه  ینعی   ) ملیف هبذاج  هک  تسا  یعیبط 

هلجم هلاقم : عبانم  تسا . هدـننک  هبحاصم  خـساپ  زتنارپ ، لخاد  هلمج  . 1 تشون : یپ  دنتـسه . مامت  رنه  کی  هدـننک  لیمکت  تسا و  هتخیمآ 
؛ ، هرامش 9 ینید ، رنه 

بالقنا مظعم  ربهر  نانخس  رد  ییارگفرصم 

ام ياهثاریم  وزج  نیا  اهزیچ ... نیا  فارسا و  ییارگفرصم و  يروس •  یلع  هدنسیون :  بالقنا  مظعم  ربهر  نانخـس  رد  ییارگفرـصم 
ام میروایب . نوریب  نامنت  زا  ار  تشز  ِمادـنایب  ِزاسان  هماج  نیا  دـیاب  ناریا  تلم  اـم  میتشادهگن . ار  ثاریم  نیا  هنافـسأتم  تسا و  هتـشذگ  زا 

لوـپ هقباـسم  یتسرپلـمجت و  هقباـسم  ییارگفرـصم و  هنافـسأتم ... هزورما  ( • 1 .) مینک شلح  ار  نـیا  دـیاب  میتـسه ؛ هدزفرـصم  یلیخ 
داجیا اب  تسین ، فلاخم  تورث  دیلوت  اب  یمالسا  ماظن  ( • 2 .) هدرک تسرد  يدیدج  هقبط  کی  ندرک ، عمج  لوپ  يارب  شالت  ندروآرد و 
رادتقا داتفا ، دهاوخ  رطخ  هب  هعماج  ياقب  تایح و  دشابن ، تورث  داجیا  رگا  دشابن ، دـیلوت  رگا  تسوا . قوشم  هکلب  تسین ، فلاخم  تورث 
هقباـسم يارب  دـنزب  کـل  ناـشلد  مدرم  داـحآ  هـک  ینیا  اـما  تـسا . یمالــسا  لـصا  کـی  نـیا  دروآ ؛ دـهاوخن  تـسد  هـب  هعماـج  ار  مزـال 

هک روطنامه  تسه ؛ ام  نورد  رد  هنافـسأتم  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا ؛ بولطمان  رایـسب  زیچ  کی  نیا  یتسرپلمجت ، يارب  يرگیفارـشا ،
روشک نیا  دنناوتب  هکلب  ات  تسا  يداصتقا  ساسح  هطقن  هب  شمشچ  نمشد  زورما  ( • 3 .) یطارفا ییارگفرصم  فارسا و  ماهتفگ : مه  ًالبق 

هک دننک  دومناو  ناشتاغیلبت  رد  دـنناوتیمن ، مه  هچره  دـننک و  داجیا  لالتخا  دـنناوتیم  هچره  دـننک . لالتخا  راچد  يداصتقا  ظاحل  زا  ار 
مه هلباقم  هار  دریگیم . ماـجنا  فلتخم  ياهلکـش  هب  تردـق و  اـب  اـم ، نانمـشد  ِتاـغیلبت  رد  زورما  هک  تسا  يراـک  نیا  تسه ! لـالتخا 

ياهيرامیب زا  یکی  فارـسا ، تروص  هب  ییارگفرـصم  ( • 4 .) تسا ییارگفرصم  هب  هنارگزیهرپ  هاگن  ییوجهفرـص و  یلام و  طابـضنا 
بآ رد  فارـسا  فارـسا ، دراوـم  زا  یکی  ( • 6 .) میتسه راچد  یطارفا  ییارگفرـصم  هب  هدرخ  کـی  اـم  ( • 5 .) تسا یتلم  ره  كاـنرطخ 
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ردـه ار  بآ  تسا و  هنافرـسم  عوـن  کـی  مه  اـم  يزرواـشک  يراـیبآ  عوـن  دوـشیم ، اـههناخ  رد  برُـش  فرـصم  هک  یبآ  طـقف  هن  تسا ؛
ام و نهیممه  ناردارب  همه  هلیـسوهب  اـم و  دوخ  هلیـسوهب  روشک  یلاـم  عباـنم  ندرک  هنیزه  هنیمز  رد  فرـصم ، هنیمز  رد  اـم  ( • 7 .) میهدیم
هجوت و کی  هب  مینک  لیدبت  ار  نیا  یتسیاب  هک  میتسه ، یهجوتیب  یعون  راچد  دیآیم ، دوجو  هب  دایز  تمحز  اب  روشک  نیلوئسم  هلیسوهب 

عبانم زا  یمهم  شخب  تفگ  دوشب  دیاش  ( • 8 .) میتسه فرصم  رد  يراگنلو  یجرخلو و  راچد  ام  میتسه ، فارـسا  راچد  ام  صاخ . مامتها 
رد ام  ياهيورهدایز  اهفارـسا و  فرـص  یمومع  ياههنیمز  رد  يدودح  ات  هچ  و  یـصخش ، لئاسم  هنیمز  رد  هچ  اههنیمز  همه  رد  روشک 

همه رظن  زا  هکلب  مالـسا ، رظن  زا  طقف  هن  فرـصم  مینک . تیریدم  هنالقاع  هناربدم و  ار  ندرک  فرـصم  یتسیاب  ام  ( • 9 . ) دوشیم فرصم 
هبلاطم ناسنا  زا  ناسنا  سفن  هچنآ  لد و  شهاوخ  اب  سوه ، اوه و  اب  دریگب . رارق  لـقع  لرتنک  تحت  دـیاب  هک  تسا  يزیچ  ملاـع ، يـالقع 

دایز اـینغا  ارقف و  نیب  فاکـش  دوریم ، ردـه  هب  روشک  عباـنم  هک  دـسریم  ییاـج  هب  راـک  درک . تیریدـم  ار  فرـصم  دوشیمن  دـنکیم ،
(10 . ) دنهدیم رده  زره و  ار  عبانم  فرصم ، رد  يراگنلو  یجرخلو و  اب  ياهدع  دننامیم و  یگدنز  تایلّوا  ترسح  رد  ياهدع  دوشیم ،
رد روشک  نیلوئـسم  ( • 12 . ) مینک تکرح  فرـصم  يوگلا  تمـس  هب  یتسیاب  اـم  ( • 11 . ) مینک حالـصا  ار  فرـصم  يوگلا  یتسیاب  ام  • 

ياههبتر رد  اهتیـصخش  صاخـشا و  اهنآ و  ریغ  هیئاـضق و  يهوق  روشک ؛ نیلوئـسم  ریاـس  هچ  و  هیرجم ، هوق  هچ  هننقم ، هوق  هچ  لوا  هجرد 
( •13 . ) دـننک حالـصا  ار  فرـصم  يوگلا  دـیاب  هک  دـننک  هجوت  لصا  نیا  هب  یتسیاب  ینغ ، ریقف و  زا  ام  مدرم  داحآ  یعاـمتجا و  فلتخم 

قطنم و نودـب  هّیوریب و  ندرک  فرـصم  یگدـنز  ياهيدایز  رد  یگدـنز ، يرورـض  روما  رد  اـههنیمز  همه  رد  ندرک  فرـصم  روجنیا 
تساوخرد نیلوئسم  زا  صوصخهب  مدرم و  مومع  زا  نم  ( • 14 . ) تسام صاخشا  داحآ و  ررض  هب  روشک و  ررض  هب  ینالقع ، ریبدت  نودب 

فرـصم يوگلا  حالـصا  يارب  دنهدب و  شیازفا  دـننک ، دایز  لاس  نیا  رد  ار  ناشدوخ  تیلاعف  هنیمز  نیا  رد  هک  منکیم  شهاوخ  منکیم ،
نیلوئـسم تلود ، ینعی  دراد ؛ دوجو  هللادـمحب  يرگیفارـشا ، ندرک  شزرادـض  جوم  نامه  هناتخبـشوخ  زورما  ( • 15 .) دننک يزیرهمانرب 

دیلوت تورث  دیوگیم  ام  هب  مالـسا  ( • 16 .) تسا یگرزب  تمعن  تسا ؛ یبوخ  تصرف  یلیخ  نیا  دنتـسه و  یمدرم  دنتـسیز ، هداـس  یتلود 
هک اجک  ره  رب  تسا . يرامیب  کی  لثم  يرگیفارشا ، ( • 18 .) تسین لوبق  دروم  یطارفا ، ییارگفرصم  ( • 17 .) دینکن فارسا  اما  دینک ،

نیب زا  دـیاش  دـنکیم و  فیعـض  ار  اهنآ  مکمک  دـهدیم ، رارق  عاعـشلاتحت  ار  هدیدنـسپ  نسحتـسم و  ياـهيوخ  زا  يرایـسب  دـش ، دراو 
رد فارسا  بآ ، رد  فارسا  مینکیم ؛ فارـسا  ام  میتسه ؛ یفرـسم  مدرم  ام  ( • 19 .) ناریا مدرم  ام  میوشب  دیابن  يرگیفارشا  ریـسا  دربیم .

؛ تفن هدروآرف  هدننکدراو  تسا ، تفن  هدـننکدیلوت  هک  يروشک  ( • 20 .) نیزنب رد  فارسا  تالقنت ، نوگانوگ و  لیاسو  رد  فارـسا  نان ،
زا یـشخب  هکنیا  يارب  مینک  دراو  يرگید  ياـهزیچ  اـی  مینک  دراو  نیزنب  میهدـب  اـهدرایلیم  لاـس  ره  تسین !؟ روآبجعت  نیا  تسا ! نـیزنب 
... دنیوگیم مه  ادخ  هار  قافنا  رد  یتح  تسا ؛ دب  فارسا  تسا • !؟ تسرد  نیا  دننک ! شاپوتخیر  دهاوخیم  ناشلد  ام  تلم  تیعمج و 

نآرق میرواـیبرد • . یلم  گـنهرف  کـی  تروـص  هـب  اـم  دـیاب  ار  نـیا  ندرک . جرخ  رد  يورهناـیم  يورهناـیم ؛ دــینکن • . طـیرفت  طارفا و 
هن دننکیم ، يورهدایز  فارـسا و  هن  اورتقی ؛» مل  اوفرـسی و  مل  ، » دننک جرخ  دنهاوخیم  یتقو  هکیناسک  اوقفنا ؛» اذا  نیذـّلاو  : » دـیامرفیم
اب یتسیاب  مدرم  هک  دیوگیمن  مالـسا  دنکیمن • . هیـصوت  مه  ار  نیا  مالـسا  هن ، دننکیم ؛ یگدنز  ناشدوخ ، رب  راشف  اب  دنریگیم و  گنت 

فارـسا و لها  ياـهمدآ  رگا  اـم  ( • 21 .) دننک یگدـنز  طسوتم  دـننک ، یگدـنز  یلومعم  هن ، دـننک ؛ یگدـنز  ینانچنآ  دـهز  تضایر و 
ار شدوخ  راک  باسح  هن ، هک  یتلم  اما  دوشب ؛ مامت  تخـس  راـگنلو  فرـسم و  مدآ  يارب  میرحت  تسا  نکمم  میـشاب ، جرخ  رد  يراـگنلو 
رب دننک . میرحت  بوخ ، دنکیمن . فارسا  دنکیمن ، يورهدایز  دراد ، ار  دوخ  تحلصم  باسح  دراد ، ار  دوخ  جرخ  لخد و  باسح  دراد ،

هنیمز رد  یـساسا  مادـقا  کی  ( • 23 .) تسا یعامتجا  يرامیب  کـی  فارـسا ، ( • 22 .) دوشیمن دراو  يررـض  میرحت  زا  یتلم  نینچ  کـی 
اب هزرابم  هلئـسم  نآ  و  مدرک ؛ ضرع  ناریا  زیزع  تلم  هب  باـطخ  يزورون  ماـیپ  رد  نم  هک  تسا  ياهلئـسم  نآ  تلادـع ، تفرـشیپ و  نیمه 

یمهم هلئـسم  رایـسب  نیا  تسا ؛ هعماـج  لاوما  عییـضت  اـهیجرخلو و  زا  يریگولج  فرـصم ، يوگلا  حالـصا  تمـس  رد  تکرح  فارـسا ،
لامعا فلتخم  حوطـس  رد  نامیاههمانرب  یـساسا  طوطخ  رد  ار  ییوجهفرـص  هلئـسم  ام  تسایـس ، کی  ناونع  هب  تسا  مزـال  ( • 24 .) تسا

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  هللا  تیآ  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 365زکرم  هحفص 284 

http://www.ghaemiyeh.com


فرصم تسرد  يانعم  هب  ییوجهفرص  تسین ؛ ندرکن  فرصم  يانعم  هب  ییوجهفرص  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  نامزیزع  مدرم  ( • 25 . ) مینک
نیا داصتقا  رد  لاوما و  رد  فارسا  ( • 26 . ) تسا ندرک  شخبرمث  دمآراک و  ار  فرصم  لام ، ندرکن  عیاض  ندرک ، فرـصم  اجب  ندرک ،

تقیقح رد  زره ، فرـصم  هدوهیب و  فرـصم  دشاب . هتـشاد  ییاراک  رثا و  فرـصم  نیا  هکنیا  نودب  دـنک ، فرـصم  ار  لام  ناسنا  هک  تسا 
هب تسا  هداد  قوس  ار  ام  میاهتفرگ ، دای  نآ  نیا و  زا  هک  یطلغ  ياـهشور  اـم ، ياهتنـس  اـم ، ياـهتداع  ( • 27 . ) تسا لام  نداد  ردـه 

، نیا دناسریم ؛ بقع  هب  ار  روشک  نیا ، تسا ؛ رتشیب  نامدـیلوت  زا  تبـسن ، هب  ام  فرـصم  ( • 28 . ) فارسا وحن  هب  فرـصم  رد  يورهدایز 
هب عجار  اهراب  نآرق  هفیرـش  تاـیآ  رد  ( • 29 . ) دوش یم  يداصتقا  تالکـشم  راچد  هعماج  دـنکیم ؛ دراو  ام  رب  يداصتقا  مهم  ياـهررض 

ياهعماج یتقو  ( • 31 . ) یگنهرف همطل  مه  دنزیم ، يداصتقا  همطل  مه  فارـسا ، ( • 30 . ) هدش دیکأت  يداصتقا  روما  رد  فارسا  زا  زیهرپ 
، فارسا زا  بانتجا  ییوجهفرص و  هلئسم  ( • 32 .) دراذگیم یفنم  ياهریثأت  وا  يور  رب  مه  یگنهرف  ظاحل  زا  دش ، فارـسا  يرامیب  راچد 
ام ( • 33 .) دنکیم دیدهت  ار  روشک  هدنیآ  تسا ؛ یگنهرف  مه  تسا ، یعامتجا  مه  تسا ، يداصتقا  مه  تسین ؛ يداصتقا  هلئـسم  کی  طقف 

، لیئوزاگ زاگ ، تفن ، ینعی  مینکیم ؛ فرصم  يژرنا  ياهلماح  هچ  قرب ، هچ  يژرنا  رد  ناهج  طسوتم  فرـصم  ربارب  ود  زا  شیب  ًاعومجم 
یصخاش ( • 34 (؟ تسین فارسا  تسا . فارسا  نیا  بوخ ، تسا . رتشیب  ناهج  طسوتم  ربارب  ود  زا  ام  روشک  رد  اهزیچ  نیا  فرصم  نیزنب .

هچره هک  دوـشیم ؛ دـیلوت  هک  ییـالاک  اـب  دوـشیم ، فرـصم  هک  يايژرنا  نیب  تبـسن  ینعی  دراد ؛ دوـجو  يژرنا  تدـش  صخاـش  ماـن  هب 
، هتفرـشیپ ياهروشک  زا  یـضعب  هب  تبـسن  یهاگ  هنیمز  نیا  رد  تسا . رتدنمدوس  روشک  يارب  دشاب ، رتمک  دوشیم ، فرـصم  هک  يايژرنا 

فراـصم رد  ( • 35 . ) دریگیم ماـجنا  دراد  هعماـج  رد  هک  تسا  ییاهفارـسا  اـهنیا  تسا ! رتـشیب  ربارب  تشه  اـم  يژرنا  تدـش  فرـصم 
دارفا ینارسوـه  اهیمـشچمه ، مـشچ و  اـهییارگلمجت ، ( • 36 .) دریگیم تروـص  يدرف  ِفارـسا  یگداوناـخ ، یـصخش و  نوگاـنوگ 

، تالمجت لیاسو  ( • 37 . ) تسا فارـسا  دراوم  زا  اهنیا  ندـیرخ ؛ مزالریغ  ياهزیچ  هداوناخ ، ناوج  هداوناخ ، نز  هداوناخ ، درم  هداوناـخ ،
رد دـناوتیم  هک  یلوپ  مینکیم . فرـص  لوپ  اهنآ  يارب  ام  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  هناخ ؛ لخاد  تاـنیئزت  هناـخ ، ناـملبم  شیارآ ، لـیاسو 

فرص ام  ار  نیا  دنک ، دایز  ار  روشک  یمومع  تورث  دنک ، کمک  ارقف  هب  دربب ، شیپ  ار  روشک  دوش ، يراذگهیامرس  دوش ، فرـصم  دیلوت 
تاـیاور تـسا و  نـید  فرح  اـهنیا  ( • 38 .) یلاـیخ ياـهيرادوربآ  یمـشچمه ، مشچ و  سوـه ، زا  هدشیـشان  ياـهزیچ  نیا  هب  مینکیم 

وا هب  (ع ) ماـما تخادـنا . رود  ار  نآ  دـنام ، هویم  زا  یمین  دروـخ و  ياهوـیم  یـسک  هک  دراد  تیاور  رد  دراد . دوـجو  هنیمز  نیا  رد  یناوارف 
هدافتـسا ار  نان  ياههدرخ  دح ! نیا  ات  دینک . هدافتـسا  امرخ  هناد  زا  هک  تسه  ام  تایاور  رد  یتخادـنا ؟ ارچ  يدرک ؛ فارـسا  هک  دز  بیهن 

، تسین یتشادهب  هکنیا  هناهب  هب  دنام ، اذغ  هچ  ره  دعب  دنهدب ؛ ینامهیم  ياهدع  کی  هب  دننک و  تسرد  ینامهیم  اهلته  رد  تقو  نآ  دینک .
حالصا ار  نامدوخ  دیاب  ( • 39 (؟ دیسر تلادع  هب  دوشیم  يروجنیا  تسا ؟ یمالسا  هعماج  کی  بسانم  نیا  دنزیرب ! لاغشآ  لطـس  يوت 

؛ تسین يدرف  هنیمز  رد  طقف  فارـسا  ( • 40 . ) تسا طلغ  نامفرـصم  يوگلا  ام  دوش . حالـصا  روشک  هعماج و  فرـصم  يوگلا  دیاب  مینک .
( •42 . ) تسا روشک  نیلوئسم  رایتخا  رد  تسین ؛ مدرم  رایتخا  رد  فارـسا  نیا  زا  یمهم  شخب  ( • 41 .) دوشیم فارسا  مه  یلم  حطس  رد 
اب دعب  مینک ، دیلوت  ار  قرب  دوریم . رده  قرب  دوشب ، هدوسرف  یتقو  اهنیا  قرب ، ياهمیس  قرب ، لاقتنا  ياههکبـش  یتاطابترا ، ياههکبـش  نیا 

. دوریم رده  بآ  دـشاب ، هدوسرف  رگا  بآ  لاقتنا  ياههکبـش  ای  دوریم . ردـه  یمهم  شخب  هک  میهدـب ، ردـه  ار  نآ  هدوسرف  هکبـش  نیا 

. دتفایم قافتا  مه  نامزاس  حطس  رد  فارسا  ( • 43 . ) دنروشک نیلوئسم  نآ ، نیلوئسم  تسا ؛ یلم  حطس  رد  تسا ؛ یلم  ياهفارـسا  اهنیا 
تالمجت دـتفایم ؛ قافتا  ناشدوخ  نامزاس  دروم  رد  هیوریب  فرـصم  اما  دـننکیمن ، یـصخش  فرـصم  نوگانوگ  ياـهنامزاس  ياـسؤر 

مه ( • 44 .) درک يریگولج  اهراک  نیا  زا  تراظن  تبقارم و  اب  دـیاب  نوگانوگ ؛ ياهناملبم  هدوهیب ، ياهرفـس  شتانیئزت ، راک ، قاتا  هرادا ،
( •45 .) دشاب هتـشاد  دوجو  فارـسا  هب  يهنایوجبیع  هاگن  یتسیاب  اهنامزاس  حطـس  رد  مه  مدرم ، داحآ  حطـس  رد  مه  تلود ، حطـس  رد 
ار يزرواشک  رد  هفرص  اب  ياهيرایبآ  مینک ، حالـصا  ار  یناسربآ  هکبـش  مینک ، تنایـص  نامیاهدس  زا  ینعی  مینک ؛ ییوجهفرـص  ار  بآ 
، هوکربا مدرم  یموـمع  رادـید  رد  بـالقنا  مظعم  ربـهر  نانخـس  (. 1  : ) تشوــن یپ  ( 46 .) دوشب يراـیبآ  يروـج  هچ  هک  میهدـب  شزوـمآ 
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ربهر نانخس  (. 5 () 4 . ) 14/2/1387 زاریش ، ياههاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  نانخـس  (. 3 () 2 . ) 15/10/86
تبسانم هب  بالقنا  ربهر  يزورون  مایپ  (. 14  ) یلا ( 8 . ) 11/2/1387 نامه ، (. 7 () 6 . ) 14/2/1387 زاریش ، مدرم  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم 
بـالقنا مظعم  ربهر  نانخـس  (. 16 . ) لاس 30/12/1387 زاـغآ  تبـسانم  هب  بـالقنا  ربهر  يزورون  ماـیپ  (. 15 . ) لاس 30/12/1387 زاـغآ 

مرح نارواجم  نارئاز و  گرزب  عاـمتجا  (. 18 ( ) 17 . ) 24/9/1387 تعنـص ، ملع و  هاگـشناد  رد  نایوجـشناد  دیتاسا و  رادید  رد  یمالـسا 
(. 23 . ) 12/10/1386 دزی ، مدرم  گرزب  عاـمتجا  رد  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربـهر  نانخـس  (. 22  ) یلا ( 19 . ) 1/1/1386 يوـضر ، رهطم 

تانایب (. 31  ) یلا ( 24 . ) 18/8/1385 نانمس ، ناتسا  ياههاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  نانخس 
نارئاز و گرزب  عامتجا  رد  تانایب  (. 46  ) یلا ( 32 . ) 1/1/1388 (ع ،) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد 
هرامـــــــش 111 گربـــــــلگ -  هماـــــــنهام  زا :  هــــــتفرگرب  . 1/1/1388 (ع ،) اــــضرلا یــــسوم  نــــب  یلع  ترــــضح  نارواــــجم 

س  / http://www.hawzah.net: عبنم

يربهر مظعم  ماقم  مالک  رد  امنیس  رنه و 

، رنه تسا . هنادواـج  رنه ، تسـالاو ، زیزع و  رنه ، رنه  فیـصوت  رنه  فیرعت  فیـصوت و  فلا ) يربهر  مظعم  ماـقم  مـالک  رد  امنیـس  رنه و 
راگدرورپ بناـج  زا  ياهیطع  رخاـف و  رایـسب  یتقیقح  رنه ، ( 1 .) دوشیمن رـصحنم  ناـمز  نیمز و  زا  ياهعطق  هب  تسا و  یناـهج  یموـمع و 

رب هوالع  دنمرنه  دهعتم  رنه  ( 2 .) دروآیم هارمه  هب  نآ  بحاص  يارب  ار  یفیلاـکت  اهتیلوئـسم و  یهلا ، رگید  تبهوم  ره  دـننام  هک  تسا 
رنه ( 3 .) دنک دهعت  ساسحا  زین  دوخ  راثآ  نومضم  بلاق و  صوصخ  رد  دیاب  رنه ، زاتمم  رایسب  ياهیگژیو  تلع  هب  ناسنا ، یتاذ  فیلاکت 

لابند هب  رـشب ، یقیقح  تداعـس  فدـه  اـب  مالـسا  نیبم  نید  همه ، زا  رتلـماک  یهلا و  ناـیدا  هک  ار  یفراـعم  هک  تسا  نآ  ینید  رنه  ینید 
زا هدافتـسا  هـب  یمازلا  ینید ، رنه  رد  ( 4 .) دزاس هنادواج  راگدنام و  رـشب ، راکفا  رد  دـنک و  رـشتنم  یناسنا  عماوج  رد  دـناهدوب ، نآ  جـیورت 

لاذتبا و زا  زیهرپ  یقالخا و  لئاسم  یناسنا و  قوقح  تلادـع ، ریظن  یتالوقم  هنادـنمرنه  جـیورت  هکلب  تسین ، یبهذـم  ياهدامن  ای  ناگژاو 
هلحرم هب  دـنمرنه  کی  ردـق  ره  قالخا  رنه و  طابترا  ( 5 .) دـشاب ینید  رنه  زا  یبوخ  ياههنومن  دـناوتیم  هعماج ، ناسنا و  تیوه  هلاحتـسا 

زا وا  يرنه  كرد  تفای و  دهاوخ  يرتشیب  ياقترا  تیفیک و  وا ، يرنه  ياهراک  هرهوج  دسرب ، ینالقع  كرد  هشیدـناو و  رکف  زا  يرتالاب 
قفوم زارفارـس و  درک و  تکرح  ملاسان  اـی  یحطـس و  ياـههزیگنا  اـب  رنه  يداو  رد  ناوتیمن  ( 6 .) دش دهاوخ  رادروخرب  يرتشیب  هناوتـشپ 
قیاقح نیرترب  هئارا  يارب  اسر  ياهدننکنییبت  غیلب و  ياهلیسو  امنیس ، ملیف و  نآ  رد  تفرشیپ  ترورض  امنیـس و  تیمها  امنیـس  ب ) ( 7 .) دوب

دیلک ( 8 .) دنیازفیب دوخ  ياهییاناوت  رب  دیاب  ییامنیس  روما  ناراکردناتسد  روظنم  نیا  يارب  دوریم و  رامـش  هب  نید  تقیقح  ینعی  ملاع ،
يراذـگریثأت و هـب  هجوـت  اـب  امنیـس ، رخاـف  رنه  ناراکردـناتسد  هـک  ارچ  تـسا ؛ نارگامنیـس  تـسد  يداـیز  نازیم  هـب  روـشک ، تفرـشیپ 

ياهشزرا هب  داقتعا  سفن و  هب  دامتعا  شالت ، راک و  هزیگنا  تفرـشیپ ، قوش  دیما ، حور  دوخ ، تادیلوت  اب  دنناوت  یم  رنه ، نیا  یهدتهج 
، دوخ ياهملیف  اب  هکنیا  ای  و  دـنیامن ، افیا  روشک  یلاعت  تفرـشیپ و  رد  ار  دوخ  گرزب  مهـس  دـننک و  جـیورت  هعماج  رد  ار  یلم  یمالـسا و 
تسا و سوسحم  يزاین  روشک ، يامنیس  يالتعا  امنیـس  هب  زاین  ( 9 .) دنهد شرورپ  ار  هدشریقحت  هناگیب و  هب  یکتم  نامیشپ ، دیماان ، یلـسن 

فیصوت ( 10 .) دوشیم بوسحم  ترورض  زاین و  کی  روشک ، يارب  امنیس  هتسجرب  رایـسب  مهم و  رنه  هک  دنبایرد  ار  تقیقح  نیا  دیاب  همه 
ياههویـش نیا  نیب  رد  نونک  ات  يرگتیاور  چـیه  هک  طلـسم ـ  ًالماک  رگتیاور  کی  تسا ؛ رترب  رنه  کی  کـشالب  امنیـس ...، رنه  امنیـس  رنه 
تیلوئسم ( 11 .) یلاعتم هتفرـشیپ و  هدـیچیپ و  رنه  کی  و  هدـماین ـ  يدـمآراک  نیا  هب  زورما  ات  تقیقح ، کی  تیعقاو و  کی  تیاور  ِيرنه 
یتیریدم ياههدر  اههاگتسد و  یمامت  نارگامنیس و  تیلوئسم  نآ ، قیمع  يراذگریثأت  يدمآراک و  و  رنه ، نیا  ناوارف  تیمها  نارگامنیس 

، ناـمیا تیوقت  بجوـم  هک  دـهد  هئارا  ار  یملیف  ییادـخ  تین  اـب  نادرگراـک  کـی  رگا  ( 12 .) دـنکیم نیگنـس  ًـالماک  ار  رنه  نیارد  رثؤم 
اهدادعتسا و ندش  افوکش  اب  دیدرت  نودب  ( 13 .) درک دهاوخ  بسک  زین  ار  یهلا  رجا  دوش ، تیلوئسم  ساسحا  یعامتجا و  طابضنا  شیازفا 
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ایند رد  ياهتـسجرب  حطـس  هـب  یـشیامن  ياـهرنه  ییامنیـس و  ياـهراک  هـنیمز  رد  میناوـتیم  هدـننکینابیتشپ ، ياههاگتــسد  ندـش  رتلاـعف 
هاگن نامه  اب  يرنه  عماج  هکنیا  نآ  دراد و  عقوت  کی  اهنت  دـنمرنه  رنه و  زا  بالقنا  رنه  زا  بالقنا  عقوت  امنیـس  فیاـظو  ج ) ( 14 .) میسرب

نیا درگنب و  سدـقم  عافد  لاـستشه  هساـمح  بـالقنا و  يزوریپ  رد  مدرم  يراکادـف  راـثیا و  نوچمه  ییاههدـیدپ  هب  رنه ، یتخانـشابیز 
اما دـنراد ، ییاهدوبمک  تازایتما و  کی  ره  يرنه ، فلتخم  ياهشخب  ینید  قیاقح  نییبت  ( 15 .) دنک نییبت  هنادنمرنه  نابز  اب  ار  اهییابیز 
نیا زا  تسا . رتبلاج  و  رتریگارف ، رتاسر ، يرنه ، ياهشخب  همه  زا  عومجم  رد  شیامن  ناـیب  يرنه ، ياـهنایب  اـهشور و  عاونا  ناـیم  رد 

نییبت رد  دیاب  ام ، يرنه  هعماج  بالقنا  هب  نید  يادا  ( 16 .) دوش هدافتسا  شیامن  رنه  هژیوهب  رنه ، نابز  زا  دیاب  ینید  قیاقح  نییبت  يارب  ور ،
نیا میظع  داعبا  يایوگ  هک  امنیـس  رنه  هژیوهب  اـههنیمز  همه  رد  دنمـشزرا  يرنه  ياـهراک  ندروآ  دـیدپ  اـب  تمظعاـب ، تقیقح  نیا  داـعبا 

تاغیلبت و نامزاس  داشرا و  ترازو  رازگزامن  هرهچ  زاـمن و  رهوگ  نداد  ناـشن  ( 17 .) دنک ادا  بالقنا  نید  هب  ار  دوخ  نید  دـشاب ، بالقنا 
میهافم نداد  ناشن  رتباذج  ( 18 .) دنریگب هرهب  رازگزامن  هرهچ  زامن و  رهوگ  نداد  ناشن  يارب  امنیـس  رنه  هژیوهب  رنه ، زا  امیـس ، ادـص و 

هک تسا  یقیاقح  نیرترب  یمالـسا  ياهشزرا  تسین . هسیاقم  لباق  يدام  میهافم  زا  کیچیه  اب  يونعم  قیاقح  ینید  ياهشزرا  یبهذم و 
، دوخ راک  اب  دوریم  راظتنا  ملیف ، نانادرگراک  نارگامنیـس و  زا  ساسا  نیا  رب  دنک و  عضاخ  دوخ  لباقم  رد  بوذجم و  ار  ناسنا  دناوتیم 

نومضم ( 19 .) دنک هولج  رتنیـشن  ¬ لد رتباذج و  هدننیب ، رظن  رد  هک  دنـشکب  ریوصت  هب  ياهنوگهب  ار  ینید  ياهشزرا  یبهذم و  میهافم 
اب داقتنا  نیا  دریگیم ، ماجنا  مه  داقتنا  رگا  دشاب ؛ هعماج  روشک و  حالصا  تهج  رد  دیاب  امنیـس  نومـضم  روشک  حالـصا  تهج  رد  امنیس 

اهدص رادید  (. 2 . ) رد 3/1/1373 يرنه  یگنهرف و  روما  ناراکردناتسد  نادـنمرنه و  رادـید  (. 1  : ) اـه تشون  یپ  ( 20 .) دشاب هاگن  نیا 
رادید (. 8 . ) ناـمه (. 7 . ) ناـمه (. 6 . ) ناـمه (. 5 . ) ناـمه (. 4 . ) ناـمه (. 3 . ) رد 1/5/1380 هشیدــنا  رنه و  گـنهرف و  باحــصا  زا  نـت 

(. 11 . ) نامه (. 10  ) رد 23/3/1385 امنیس  نانادرگراک  رادید  (. 9 . ) رد 3/11/1373 يرنه  یگنهرف و  روما  ناراکردناتسد  نادنمرنه و 
اهدص رادید  (. 15 . ) رد 3/11/1373 يرنه  یگنهرف و  روما  ناراکردناتسد  نادنمرنه و  رادید  (. 14 . ) نامه (. 13 . ) نامه (. 12 . ) نامه

رد يرنه  یگنهرف و  روــما  ناراکردــناتسد  نادــنمرنه و  رادــید  (. 16 . ) رد 1/5/1380 هشیدــنا  رنه و  گــنهرف و  باحــصا  زا  نــت 
رد زامن  رانیمـس  نیموس  هب  ماـیپ  (. 18 . ) رد 4/9/1371 یمالـسا  داشرا  ترازو  لک  ناریدـم  نینواعم و  ریزو ، رادـید  (. 17 . ) 3/11/1373

یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  (. 20 . ) رد 3/11/1373 يرنه  یگنرف و  روما  ناراکردناتسد  نادنمرنه و  رادید  (. 19 . ) 17/6/1372
خ  / تن هزوح  تیاـس  عـبنم :  هرامـش 101  گربـلگ ،  زا :  هتفرگرب  رد 23/3/1385 . نویزیولت  امنیـس و  ناـنادرگراک  زا  یعمج  رادـید  رد 

يرثوک هیضرم  هدنسیون :

باتفآ رظنم  زا  امیس  ادص و 

يامیـسو ادص  نیلوؤسم  هب  یلاعلا  هلظدم  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  ياهدومنهر  تارکذت و  يدنبروحم   ) باتفآ رظنم  زا  امیـس  ادص و 
نایرجم نازیر و  همانرب  نانکراک ، ، ناریدم يارب  یگشیمه  لصا  راهچ  تیاعر  اهتسایس 1 - لوصا و  لوا : شخب  ناریا ) یمالسا  يروهمج 

. * - يزومآدب عون  ره  زا  ندوب  یهت  د ) بسانم ؛ عوضوم  نابز و  باختنا  ج )  رنه ؛ ب )  مایپ ؛ فلا ) اه : همانرب  مامت  دیلوت  رد  امیـسوادص 
ماگمه و فلا ) ياهیگژیو :  اب  روشک  ياهتفرشیپ  اب  بسانتم  نیون  ياهتـسابس  نتفرگ  شیپ  رد  یگنهرف 2 - مجاهت  اب  هلباقم  گرزب  داهج 

مجاهت اب  هلباقم  ج )  مالـسا ؛ یـساسا  یناـبم  بـالقنا و  لوصا  اـب  یناوخمه  ب )  یمومع ؛ هعـسوت  دـشر  یگدـنزاس و  ریـس  اـب  گـنهامه 
ـ* . هنارایشوه گرزب و  يداهج  تروص  هب  هتفرشیپ و  نیون و  ياه  هویـش  اب  تاهج ، مامت  رد  دیدج  يا  ههبج  شیارآ  یتاغیلبت و  یگنهرف 

 ( ب ماظن ؛ يارب  ندوب  وربآ  ندوب و  زیگنارب  مارتحا  فلا ) نامزاس : یلـصا  دصقم  لصا و  هس  تسا 3 - ناهج  رد  ماظن ، يوربآ  امیسوادص 
ياهیدنب فص  تاغیلبت و  ماقم  رد  نمشد  اب  هزرابم  عافد و  ج )  یسانش ؛ بطاخم  یسایس و  يراتفر و  تیاده  امیـسوادص و  یجراخ  ریثأت 

هناراکادـف شالت  عیزوت  - 2 یمالـسا ؛ بـالقنا  زیگناروش  لوصا  میرکت  قیمعت و  نییبـت ، ا - ناـمأوت : هویـشود  يارجا  اـب  ناـمزمه  یناـهج 
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-5 نتشاد ؛» رارق  بالقنا  مالسا و  فادها  تمدخ  رد  : » اه همانرب  همه  رد  یلصا  طرش  اه 4 - همانرب  همه  یگژیو  روشک  ياوق  نالوئسم و 
صوصخب یـسایس  یعامتجا ، یملع ، ، يربخ ياه  همانرب  همه  رد  رابکتـسا  يربخ  یگنهرف و  یتاـغیلبت و  مجاـهت  اـب  هلباـقم  لـصا  تیاـعر 

یلک و دربهار  تدـمدنلب ، همانرب  نیودـت  - 6 راد ؛ هلابند  ای  یتمـسق  کت  ياهناتـساد  شیامن و  دـننام  هدـننک  مرگرـس  يرنه ، ياه  هماـنرب 
نامزاس ِلآ  هدیا  عضو  هب  یهتنم  فیاظو  مود : شخب  یفیک . یمک و  دُعب  رد  هدـش  رکذ  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  هدـش  نیودـت  يژتارتسا 
تیاده يارب  يزکرم  هب  نامزاس  لیدبت  - 2 رنه ؛ گنهرف و  هشیدنا ، شرتسگ  هاگیاپ  هب  نامزاس  لیدـبت  - 1 یمالسا : بان و  يامیسوادص 

هب نامزاس  لیدبت  - 4 ناهج ؛ رسارس  رد  یمالسا  بالقنا  يادن  ناقاتـشم  تیاده  يارب  يزکرم  هب  نامزاس  لیدبت  - 3 ناریا ؛ ناملسم  مدرم 
نامزاس لیدبت  - 5 شرورپ ؛ شزومآ و  رنه ، تعنص ، تسایـس ، شناد ، یگدنز ، ياه  هصرع  رد  ناریا  تلم  تاقیفوت  هئارا  يارب  یهاگیاج 

-6 لیـصا ؛ حیحـص و  يا  هنوگ  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  (ص)و  يدـمحم باـن  مالـسا  قیاـقح  حرط  يارب  هدرتسگ  یـسردم  هب 
هشیدنا تسایـس و  ملع و  ناهج  ياه  هزات  یگدنز و  شور  هار و  میلعت  یمالـسا و  ياهـشزرا  قالخا و  نید و  هاگـشناد  هب  نامزاس  لیدبت 

هک يوحن  هب  ریگارف ، یمومع و  یلم و  گرزب  هاگـشناد  کی  تروص  هب  نآ  لیدـبت  ناـمزاس و  یـساسا  لوحت  - 7 اشگهار ؛ نیون و  ياـه 
هرهب نآ  ياه  همانرب  یمامت  ای  یخرب  زا  یگمه  سدنهم ، دنمرنه و  ناقهد و  ناپوچ و  دنمشناد ، یهاگـشناد ، یماع –  يداع و  راشقا  همه 
داجیا امیـسوادص 1 - نامزاس  فیاظو  موس : شخب  یمالـسا . گنهرف  میقتـسمریغ  ياه  هزومآ  اب  هارمه  يزومآدب و  نودـب  دـنوشب ، دـنم 

اب هلباقم  - 3 ملاع ؛) داوسیب و  صاخ . ماع و   ) راشقا همه  مهف  روخرد  نابز و  هب  مالسا  نییبت  - 2 یملع ؛ یسایس و  یگنهرف و  يرکف و  دشر 
هبداـمتعا یـسانشدوخ و  هب  کـمک  ناریا و  تلم  یلمع  يرکف و  لالقتـسا  مـیکحت  - 4 یگنهرف ؛ مجاهت  ًاصوصخ  یتاـغیلبت ، ياـه  هئطوت 

رنه و گنهرف و  ربارب  رد  یمجاهت  تلاـح  - 7 یبرغ ؛ هن  یقرـش  هن  لصا  میکحت  - 6 یمالـسا ؛ يروهمج  ماظن  میکحت  - 5 یمومع ؛ سفن 
میهافم هرهچ  زا  ینکشاوزنا  ییادز و  تبرغ  - 8 یگنهرف ؛ يرکف و  خسم  رد  نمـشد  ياه  هناسر  شالت  هنوگره  اب  هلباقم  هناگیب و  هشیدنا 
ياهرنه نیرترخاـف  هئارا  دـیلوت و  - 10 نایناهج ؛ هب  یمالـسا  يروهمج  ياهمایپ  اهدرواتـسد و  جـیورت  - 9 نآرق ؛ قیاـقح  مالـسا و  قیمع 

؛ امیـسوادص صاخ  ياه  هویـش  اب  نآ  نایب  سپـس  الاو و  ینید  راکفا  نتفای  - 11 یـسایس ؛ یقالخا و  یعامتجا ، رابرپ  نیماضم  اب  یـشیامن 
ویدار يادص  ینف  شرتسگ  يارب  شالت  - 13 نایناریا ؛ یبهذم  یلم و  هنیرید  يوربآ  ظفح  تیوقت و  ماظن و  يارب  ندرک  تسرد  وربآ  - 12

حـیرفت و اب  زنط  توافت  هب  هجوت  اـب  زنط ، رنه  زا  هدافتـسا  - 15 يزرم ؛ نورب  يامیـسوادص  یفیک  یمک و  تیوـقت  - 14 روشک ؛ رسارس  رد 
يزاـس یموب  - 17 ینـس ؛ فلتخم  حوطـس  يارب  فلتخم  ياـه  هنیمز  رد  یمالـسا  هفـسلف  شزوـمآ  - 16 ههاــکف ؛ یگزم و  یب  یخوـش و 

اهدورس و رد  دهعتم  نارعاش  ریاس  يزیربت و  بئاص  راعـشا  ریظن  یقالخا  راعـشا  زا  هدافتـسا  دیفم ، ياوتحم  نیماضم و  هب  هجوت  یقیـسوم ،
-19 ناگدننک ؛ هرخسم  ناگدننک و  هدافتسا  ءوس  هن  ماظن ، بالقنا و  هب  دقتعم  یباسح  دارفا  ناگنازرف و  نادنمرنه و  بذج  - 18 اه ؛ هنارت 

ناضمر هام  رد  یملع ) يرظن –   ) ینید لئاسم  رد  ینییبت  ياه  هماـنرب  ترثک  - 20 راشقا ؛ مامت  يارب  یسایس  یتدیقع  هاگشناد  شقن  يافیا 
؛ هداوناخ میکحت  یمالـسا و  ياهـشزرا  ماکحا و  دودـح و  ظفح  اب  اهملیف  رد  نانز  شقن  ندرک  هتـسجرب  - 21 رنه ؛ ینشاچ  زا  هدافتـسا  اب 

ياهقفا نداد  ناشن  دیما ، داجیا  یلم ، تدحو  تهج  رد  يزاس  همانرب  - 23 یگنهرف ؛ مجاهت  یگنهرف و  لدابت  نایم  نتشاذگ  توافت  - 22
هب مدرم  بیغرت  و  روـشک ، ناریگ  میمـصت  نالوئـسم و  هب  نداد  تعاجـش  روـشک ، ناـققحم  نارکتبم و  هب  نداد  تعاجـش  هدـنیآ ، نـشور 

هعسوت رود  یـشکراوید  - 25 اه ؛ هماـنرب  ماـمت  رد  یمک  هعـسوت  لـباقمرد  یفیک  هعـسوت  تیحجرا  ندوب و  مأوت  - 24 هنحـص ؛ رد  روضح 
نابز  ) ندناوخ طلغ  ییوگ و  طلغ  ندرب  نیب  زا  - 1 اه ؛) همانرب  تیفیک  هب  هجوت  نودب  هعسوت  زا  زیهرپ   ) یفیک هعسوت  هب  نتخادرپ  یمک و 
نیع رد  مدرم و  مومع  يارب  اه  همانرب  ندوب  مهف  لباق  - 2 رایعم ؛) نابز  ناونع  هب  یسراف  لیصا  نابز  هعاشا  ظفح و   ) اه همانرب  رد  یسراف )

اب مأوت  یناسر  عـالطا  رترب  راـظتنا  یـسایس 1 - یلیلحت  ربخ ، یناسر ، عالطا  مراهچ : شخب  اـه . هماـنرب  ندوبن  هنارـسکبس  هناـیماع و  لاـح 
يزیر و همانرب  اب  اه  همانرب  اـهربخ و  هب  مدرم  داـمتعا  حور  ندرک  رتنوزفا  رتقیمع و  - 2 نایب ؛ ییاسر  یتسرد و  اب  هارمه  نابز ، یگتـساریو 
زا زیهرپ  و   ) شرازگ ربـخ و  ناگدـنیوگ  تاـکرح  راـتفر و  رد  يریذـپ  فاـطعنا  - 3 ناـگبخن ؛ مدرم و  اـب  هبناـج  همه  قـیمع و  يرکفمه 
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نادنمشیدنا نابز  هداس و  نابز  هب   ) مومع یهاگآ  يارب  یسایس  حیحص  ياهلیلحت  شخپ  - 4 تسا ؛) يزومآدب  بجوم  هک  یفلج  تاکرح 
تبثم ریثأـت  مدرم  رد  هک  يوحن  هب  ربخ  شخپ  حیحـص  هوحن  راـبخا و  ندرک  شخپ  ماـگنهب  ندرک و  ریگارف  ندرک ، قثوم  - 5 ناملاع ؛) و 

دامتعا حور  ندرک  رتنوزفا  رتقیمع و  - 2 نایب ؛ ییاسر  یتسرد و  اب  هارمه  نابز ، یگتـساریو  اب  مأوت  یناسر  عالطا  رترب  راظتنا  - 1 دراذگب .
تاکرح راتفر و  رد  يریذـپ  فاطعنا  - 3 ناگبخن ؛ مدرم و  اب  هبناج  همه  قیمع و  يرکفمه  يزیر و  همانرب  اب  اـه  هماـنرب  اـهربخ و  هب  مدرم 
یهاگآ يارب  یسایس  حیحص  ياهلیلحت  شخپ  - 4 تسا ؛) يزومآدـب  بجوم  هک  یفلج  تاکرح  زا  زیهرپ  و   ) شرازگ ربخ و  ناگدـنیوگ 

شخپ حیحص  هوحن  رابخا و  ندرک  شخپ  ماگنهب  ندرک و  ریگارف  ندرک ، قثوم  - 5 ناملاع ؛) نادنمشیدنا و  نابز  هداس و  نابز  هب   ) مومع
ناـکدوک و میلعت  تیبرت و  ناـناوج -*  ناـناوجون و  ناـکدوک و  تیمها  مجنپ : شخب  دراذـگب . تبثم  ریثأـت  مدرم  رد  هک  يوـحن  هب  ربـخ 
اهملیف و يرنه و  ياه  هماـنرب  شخپ  - 1 باذـج . يرنه و  ياه  همانرب  اب  ناناوجون  میظع  يورین  تیوقت  ناناوج و  ياهدادعتـسا  ییافوکش 
تبحم و طابـضنا و  دهعت و  يرادنید و  میلعت  - 2 دنوش ؛ نومنهر  تسرد  هشیدنا  ملاس و  راتفر  هب  ار  ناکدوک  ناناوج و  هک  ییاهـشرازگ 

همانرب هب  نداد  تیمها  - 3 بسانم ؛ يرنه  ياه  همانرب  شخپ  اب  ناکدوک  ناناوج و  هب  یـسایس  یبالقنا و  ياه  هنحـص  رد  روضح  نواعت و 
شالت ناناوجون و  ناکدوک و  یمالـسا  تیبرت  دـشر و  هب  کمک  اوتحم ، نیداینب  ماکحتـسا  فلا ) یگژیو : هس  اب  ناناوجون  ناناوج و  ياه 
قیالع داوس و  نس و  هب  هجوت  اب  هدـننکراودیما  شخب و  يداش  ملاس ، باذـج ، هویـش  ب )  اـهنآ ؛ ياهدادعتـسا  تیوقت  ییافوکـش و  يارب 

لسن یگنهرف  ياهزاین  هب  هجوت  - 4 دشاب ؛ راتفر  هشیدنا و  رد  يزومآدب  نمـضتم  هک  يا  همانرب  هنوگره  زا  بانتجا  ج ) هرود ؛ ره  رد  اهنآ 
روشک و خیرات  تخانش  ب )  نآرق ؛ مالسا و  یتفرعم  ینابم  اب  ییانـشآ  ینید و  يداقتعا و  ياهناینب  ماکحتـسا  فلا ) زا : دنترابع  هک  ناوج 

هیاپ كانبات و  یسایس  ياه  هشیدنا  و  هر )  ) ینیمخ ماما  تسرد  تخانش  ج )  زورما ؛ هب  کیدزن  ياهنارود  رد  هژیو  هب  دوخ  تلم  تاراختفا 
لوط رد  نایناهج  هب  هک  یسرد  رد  نایناریا  يدنلبرس  تزع و  ساسحا  د ) ناریا ؛ یمالـسا  يروهمج  راذگناینب  یبالقنا  میظع  تکرح  ياه 
شناد يرادنید و  تیوقت * : قیرط  زا  تمظع  التعا و  زاس  هنیمز  ياهتلـصخ  ه ). سدقم ؛) عافد  تاکرب   –  ) دـنداد سدـقم  عافد  بالقنا و 

تبحم و تناما و  یبالقنا * ؛ صولخ  یـسایس و  یهاگآ  يدرمناوج * ؛ ینمادـکاپ و  تعاجـش و  طابـضنا * ؛ راـک و  نادـجو  یهوژپ * ؛
* ؛ یمالسا یلم و  گنهرف  رب  هیکت  سفن و  هبدامتعا  يروابدوخ و  یتسود * ؛ عونمه  راثیا و  هیحور  یشنمدازآ * ؛ لالقتـسا و  يردارب * ؛
هیهت اـه 1 - ماـیپ » : » مشـش شخب  نارگید  اـب  يراـکمه  نواـعت و  هیحور  يدنورهـش * ؛ یعاـمتجا و  تاررقم  تیاـعر  نوناـق و  هب  مارتحا 

هب یقیقح  ياهمایپ  لاقتنا  - 2 مینک ؛ لقتنم  نامدوخ  مدرم  هب  برغ  اب  يا  هناسر  هلباـقم  رد  دـیاب  هک  یعقاو  تسرد و  ياـهمایپ  زا  یتسرهف 
 ( ب يولع ؛ تلادـع  فلا ) دوش : لقتنم  مدرم  هب  دـیاب  هک  بوخ  ياهمایپ  تسرهف  زا  ییاهزارف  اوتحم ؛ رد  تقد  اب  بسانم و  نابز  اـب  مدرم 

د) الاو ؛ ياهشزرا  نیا  نایب  دهز و  تضایر و  قافنا ، راثیا ، ج )  نآ ؛ موادت  ظفح و  ترورض  یمالسا و  بالقنا  تیمها  هوکـش و  تمظع ،
زا نآ  يدام  شزرا  طقف  هن  راک ، یقیقح  شزرا  ه ) زورما ؛ ناهج  رد  روز  توهـش و  لوپ و  يروتاتکید  تشز  یقیقح و  هرهچ  نداد  ناشن 

تلادع ینماان * ؛ لماوع  اب  هلباقم  تینما و  رارقتسا  رتشا * ؛ کلام  هماندهع  یلصا  هتکنراهچ  هب  هجوت  و ) اهشزرا ؛ نتـشادهگن  هدنز  قیرط 
ثداوح هسیاقم  ز ) تیبرت .) ملع و   ) یگدـنز ینادابآ  هافر و  قیقحت * ؛) ملع و   ) مدرم یقالخا  يونعم و  تیبرت  يداـصتقا * ؛ یعاـمتجا و 

نیا دراو  یفاک  هینب  اب  دـیاب  هکنیا  رد  تقد  تراجت و  يزاـس  یناـهج  هلأـسم  بناوج  نییبت  ح ) خـیرات ؛ رد  یهلا  ياهتنـس  ناـیب  یخیراـت و 
ياهدیدهت ياشفا  ك ) یبالقنا ؛ یلم و  ینید و  یتیوه  ظفح  ي ) روشک ؛ لخاد  رد  یبلط  جرم  جره و  رابنایز  راثآ  نییبت  ط ) دـش ؛ هصرع 

را زیهرپ  یلـصا و  نمـشد  ندرک  صخـشم  يزیتس ، نمـشد  م ) یـسانش ؛ تیلوئـسم  هیحور  تیوقت  ل ) راکـشآ ؛ ياهدیدهت  نییبت  ناهنپ و 
زا زیهرپ  هعماج و  رد  یناور  تینما  داجیا  یعامتجا و  مهاـفت  هعـسوت  س ) موهوم ؛ ياـهیزاس  نمـشد  یفن  ن ) نیغورد ؛ ياهیـشارت  نمـشد 

زیهرپ  ) لایرـس ای  ملیف  کی  هعومجم  زا  تسرد  مایپ  کی  لقادح  ياقلا  ع ) دوشیم ؛ یـشیرپ  ناور  زورب  بجوم  هک  سأی  يدیماان و  جیورت 
هرواحم رد  تسا » لزنم  یحو  رگم  «، » دوشب رید  هک  تسا  زاـمن  رگم   » لـثم میهاـفم  یخرب  ندـناجنگ  ف ) رنه ؛) يارب  رنه  طـلغ  موهفم  را 

؛) اهلایرـس اهملیف و  راتفگ  اه و  هرواحم  رد  اهرنه ، بلاق  رد  یمالـسا  گنهرف  میهافم  جـیورت  .) دراد تبثم  رثا  میقتـسمریغ  هک  اهملیف  ياه 
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فلتخم و ياهرنه  زا  هدافتسا  اب  يداصتقا  یگنهرف ، یـسایس ، یعامتجا ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  يولهپ  میژر  هدرتسگ  دسافم  ياشفا  ص )
ياه همانرب  لایرس و  ملیف و  بلاق  رد  هرود  نآ  میظع  ياه  یهابت  اهداسف و  يولهپ و  هرود  قیاقح  حرط  ق ) همانرب ؛ لایرـس و  ملیف و  دیلوت 

اب یبالقنا ، دهعتم ، رکتبم ، دنمـشیدنا ، رکف ، شوخ  ناراکمه  زا  هدافتـسا  موزل  ینامزاس 1 - یناسنا و  يورین  متفه : شخب  باذـج . يرنه 
یمومع و شناد  ءاقترا  نامزاس و  ياهورین  یمئاد  شزومآ  اههاگتـسد –  يداـم  ینف و  زیهجت  تیوقت و  - 2 رهام ؛ صصختم و  صالخا ،

همانرب همه  رد  رترب  تیفیک  هب  لین  تهجرد  نامزاس  رد  راک  شدرگ  نییعت  - 4 نامزاس ؛ زا  نوریب  رد  هتسجرب  رصانع  بذج  - 3 نانآ ؛ ینف 
یناطرس ياهلولـس  هب  هجوت  - 6 دـهعت ؛ یب  صـصختمریغ و  دامتعا و  لـباقریغ  ياـهورین  هب  روما  يراذـگاو  مدـع  - 5 رمتـسم ؛ یبایزرا  اب 

اوتحم 1- هب  هجوت  متـشه : شخب  دمآراکان ؛) تازیهجت  ای  نکـشراک  یناسنا  يورین   ) دنوشیم اهراک  یبارخ  ثعاب  هک  نامزاس  رد  دوجوم 
ياه هماـنرب  ياوتحم  رد  هجوت  - 2 یقالخا ؛ یعاـمتجا و  لـئاسم  یمالـسا و  ثحاـبم  رد  بلاـطم  ندوب  قیمع  اوتحمرپ و  تیفیک ، هب  هجوت 

اه همانرب  ندوب  هدننک  تیاده  هب  هجوت  هکلب  اه  همانرب  نتشادن  ررـض  هب  افتکا  مدع  - 3 یکبـس ؛ رارکت و  لاذتبا و  زا  يرود  يزرم و  نورب 
ياوتحم یجراـخ و  ینویزیولت  تادـیلوت  باـختنا  رد  تقد  - 4 تسا ؛} لصا  کـی  يا  هماـنرب  ره  رد  داـیز ،) اـی  مک   ) ندوب هدـنزومآ  –  }

ندوب رتارف  رد  تقد  - 5 اه ؛) همانرب  حالـصا   ) اه همانرب  عون  نیا  تارابع  یخرب  رد  رییغت  موزل  یجراخ و  ياهنوتراک  اهملیف و  اه و  هماـنرب 
یهدوگلا يارب  شـالت  و  يرگتیادـه ) شقن   ) دراد ناـیرج  هعماـج  رد  هچنآ  زا  ینید  ثحاـبم  ياوـتحم  يرادازع و  یبهذـم ، ياـه  هماـنرب 
ناگدـننیب یبـلط  شمارآ  هب  هجوت  - 7 ینید ؛ ياهلایرـس  ياوـتحم  رد  تقد  - 6 دنتـسم ؛ يدـیلوت و  عونتم  ياـه  هماـنرب  رد  مسارم  هنوگنیا 

نکدرخ و باصعا  ياهملیف  زا  زیهرپ  اه و  همانرب  یشخب  مارآ  هب  هجوت  - 8 اه ؛) همانرب  شخپ  رد  یسانش  تقو   ) بش تاعاس  رد  ًاصوصخ 
اهینـشاچ و زا  هدافتـسا  اب  هدننک  مرگرـس  ياه  همانرب  اهـشیامن و  هار  زا  هناگیب  مجاهم  گنهرف  يراذگریثأت  حیرـشت  رد  تقد  - 9 جنشترپ ؛
ناصصختم و زا  هدافتسا  اب  یلم  هناسر  اب  طبترم  لئاسم  یگنهرف و  ياه  هنیمز  رد  یقیقحت  راک  قیقحت و  رب  دیکأت  - 10 يرنه ؛ ياه  هبذاج 

شخب اه . همانرب  باذج  رثؤم و  ینـشاچ  رکف و  شرتسگ  هلیـسو  نیرتمهم  ناونع  هب  رنه  رب  دـیکأت  - 11 اه ؛ هتـشر  مامت  رد  دهعتم  ناگبخن 
لاذتبا زا  يرود  - 2 یمالسا ؛ ثحابم  رد  یصخش  قئالس  ماهوا و  هب  هتخیمآ  فیعـض و  بلاطم  حرط  زا  زیهرپ  - 1 اهدیابن )  ) اهزیهرپ مهن :

هدافتـسا زا  زیهرپ  - 5 یبرغ ؛ گنهرف  جـیورت  زا  باـنتجا  - 4 یناـسر ؛ ربخ  رد  یلاـعفنا  تلاـح  زا  زیهرپ  - 3 یفلج ؛ یکبــس و  رارکت و  و 
ندوب و شزرا  یب  ندوب ، هیاپ  مک  زا  زیهرپ  - 7 مارح ؛ يوهل و  ياه  یقیسوم  زا  يرود  - 6 نز ؛) هچ  درم و  هچ   ) یسنج ياه  هبذاج  ِيرازبا 

بجوم هک  ییویدار  ياه  همانرب  رارکت  زا  زیهرپ  - 9 هقباسدب ؛ فلج و  نایرجم  زا  هدافتسا  زا  بانتجا  - 8 اه ؛ همانرب  ندوب  زیگنارب  رخسمت 
ناگناگیب ياهغورد  جاور  زا  زیهرپ  - 11 زومآدب ؛  یصخش و  ًافرص  هدیاف و  یب  ياهفینصت  شخپ  زا  يرود  - 10 دنوشیم ؛ مدرم  یگدزلد 

اه و یهگآ  يزپشآ ، شزومآ  نوچمه  ییاـه  هماـنرب  رد  فارـسا  ییارگلمجت و  جـیورت  زا  باـنتجا  - 12 هدش ؛ هلبود  دنتـسم  ياهملیف  رد 
تلاح نهذ و  هدـننازیگنارب  هدـننک و  هتفـشآ  ثداوح  شیاـمن  زا  زیهرپ  - 13 اه ؛ همانرب  ریاس  اهلایرـس و  رد  لزاـنم  ياـهروکد  تاـنیئزت و 

ددعتم و ياه  همانرب  شخپ  زا  يرود  - 14 باصعا ؛ جنشت  اوعد و  هیرگ و  یتحاران و  هصغ و  راهظا  رد  هدننک  هغلابم  حور و  يارب  ناهوس 
همانرب رد  اـهیبرغ  موسر  بادآ و  لاـقتنا  زا  زیهرپ  - 15 دوشیم ؛ هداوناخ  لیکـشت  زا  اهناوج  ندـش  نازیرگ  بجوم  هچنآره  قـالط و  ررکم 
هنوگره و  ییایفارغج ) ضرع  لوط و  يارب  سیلگنا  ندادرارق  أدـبم  یه »  » هملک لامعتـسا  هبنـشکی ، زور  یلیطعت  لثم   ) هدـش همجرت  ياـه 

رهظم ار  هیراجاق  ًافرـص  يولهپ و  داسف  تلفغ  زا  باـنتجا  - 16 دروآ ؛ یم  ار  ناگناگیب  ِزومآدـب  گنهرف  دوخ ، اب  هک  یتـالمج  تاـملک و 
ینید لـئاسم  حرط  زا  زیهرپ  - 17 دـشاب ؛) يولهپ  میژر  زا  مدرم  نداد  یهاگآ  اب  تیولوا  .) اه هماـنرب  اـهملیف و  رد  نتـسناد  یهاـبت  داـسف و 

زا زیهرپ  - 19 اهلایرس ؛ اهملیف و  رد  جرم  جره و  توهش و  تنوشخ و  هلئسم  زا  يرود  - 18 صصختمریغ ؛ ای  نابزدب  ای  یشان  دارفا  طسوت 
-20 یتادراو ؛ يدـیلوت و  ياه  همانرب  همه  هلبود و  رد  صوصخب  ندز  فرح  ساـبل ، اهترـشاعم ، رد  فلاـخم  سنجود  ياـهیدازآ  هلئـسم 

اکیرمآ عضوم  زا  ار  ابوک  هک  یملیف  لثم   ) یسایس یملع و  ياهشرازگ  رد  برغ  تیندم  اکیرمآ و  ییامنگرزب  میخفت و  هلئـسم  زا  بانتجا 
ییاـمنگرزب ولغ و  ناـیبرغ  یگنهرف  یملع و  يرترب  رد  یعوـن  هب  هک  يا  هماـنرب  لایرـس و  ملیف و  هنوـگره  شخپ  و  دوـب ) هدیـشک  نجل  هب 
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یلم و ياهشزرا  ریاغم  ياهپیت  اوتحم و  یب  يامنرهاط  ناگدنناوخ  يزاس  پیت  زا  يرود  - 22 برغ ؛ یقیسوم  جیورت  زا  زیهرپ  - 21 دننک ؛
ینایرجم ناگدنیوگ و  دننکیم و  دوخ  نوریب  ياهوش  غیلبت  هلیسو  ار  امیسوادص  نامزاس  هک  ینادنمرنه  زا  هدافتسا  زا  زیهرپ  - 23 یمالسا ؛

، كانزوس هیرگ  جنـشترپ ، نکدرخ و  باصعا  ياـهملیف  زا  باـنتجا  - 24 دـننکیم ؛ يرادرب  هرهب  دوخ  عـفن  هب  هناـسر  نیا  زا  يوـحن  هب  هک 
ینز و هنیـس  یناوخ و  هضور  مسارم  رارکت  لثم  هدـننک  لسک  ياـه  هماـنرب  شخپ  زا  زیهرپ  - 25 اه ؛ هماـنرب  رد  ندرک  اوعد  ندیـشکداد و 

هام رحـس  تاقوا  رد   ) هبملـس هبملق و  بیرغ و  بیجع و  ياهفرح  ای  اوتحم  مک  ینالوط و  ياهینارنخـس  زا  يرود  - 26 يرادازع ؛ رد  طارفا 
يدیماان سأی و  جیورت  زا  بانتجا  - 28 موهوم ؛ نیغورد و  ياهیشارت  نمشد  زا  زیهرپ  - 27 یبهذم ؛ ياه  همانرب  ریاس  و  ناضمر ) كرابم 

داـی زا  يرود  - 30 يروـشک ؛ حطـس  هب  يا  هلحم  يا و  هقطنم  لکـشم  کـی  میمعت  زا  زیهرپ  - 29 دوشیم ؛ یـشیرپ  ناور  زورب  بجوـم  هک 
اهلایرــس و اـهملیف و  رد  مسیرالوکــس  ییادز و  نـید  زا  زیهرپ  - 31 توغاـط ؛ هرود  ياـهنداد  ناــشن  رترب  يوـلهپ و  نارود  زا  ندرکریخ 

شخپ زا  زیهرپ  - 33 دـشاب ؛ راـتفر  هشیدـنا و  رد  يزومآدـب  نمـضتم  هـک  يا  هماـنرب  هنوـگره  زا  باـنتجا  - 32 اـهدرگزیم ؛ اـهوگتفگ و 
زا يرود  - 34 دنشاب ؛ شخپ  هدامآ  هدش و  هیهت  جرخرپ  هابتشا  هب  رگا  یتح  يرنه  تیفیک  دقاف  هدننک و  هارمگ  زغم ، یب  کبس ، ياهشیامن 

اـهملیف و شخپ  زا  زیهرپ  - 35 زومآدـب ؛ اوتحم و  یب  ياـه  هنارت  یناریا و  تلاـصا  یلم و  تیوه  دـقاف  يوـهل و  لذـتبم و  یقیـسوم  شخپ 
ياهترـشاعم يرابودـنب و  یب  هب  ای  دزاس  یم  یفارحنا  طـلغ  ياـه  هتـساوخ  بوذـجم  ار  ناـکدوک  ناـناوج و  هک  ییاـه  هماـنرب  اـهلایرس و 

زا سویأم  ار  نابطاخم  ای  دناشکیم  ینیزگ  نامرآ  ترـشاعم و  شـشوپ و  راتفر و  رد  ناگناگیب  زا  دـیلقت  نینوخ و  ياهتنوشخ  ای  عورـشمان 
هب روما  يراذـگاو  زا  بانتجا  - 36 دـهدیم ؛ قوس  فارـسا  کلهم و  ملاسان و  ياهتداع  اه و  یمرگرـس  هب  ای  دـنکیم  هناگیب  هتفیرف  دوخ و 

؛ ییویدار ياهـشیامن  ینویزیولت و  ياهلایرـس  اهملیف و  رد  درم ) نز و   ) ینامدوخ طـباور  شیاـمن  زا  زیهرپ  - 37 دامتعا ؛ لباقریغ  ياهورین 
تخادرپ طرش  قیقد  تراظن  - 2 اه ؛ همانرب  همه  رد  اه و  هدر  همه  رد  تیریدـم  يوس  زا  یمئاد  تبقارم  ساـسحا  تراظن 1 - مهد : شخب 

یتح یتسیابردور –  نودـب  حیحـصان  دراوم  فذـح  اهملیف و  نتم  لرتنک  - 3 رادـفده ؛ اوتحمرپ و  یفیک و  ياه  همانرب  ناگدـنزاس  هنیزه 
ذوفن و زا  تبقارم  - 5 امیـسوادص ؛ نانکراک  کیاکی  اهتیریدم و  اه و  همانرب  زا  یبایـشزرا  تراظن و  ماظن  تیوقت  - 4 اهنآ ؛ دیلوت  زا  سپ 

تراظن شجنـس و  تاعلاطم و  تاقیقحت و  زکرم  تیوقت  داجیا و  موزل  - 6 ینف ؛ روما  یخرب  نییاپ و  ياه  هدر  رد  دارفا  یخرب  ینکـشراک 
فعض اریز  یمئاد ، رمتـسم  يریگیپ  تراظن و  تیوقت و  - 7 يدیلوت ؛ ياه  همانرب  اه و  هکبـش  مامت  ياهتیلاعف  شخپ و  دیلوت و  رب  رمتـسم 

 – اـه هماـنرب  حطـس  زا  ینید  روما  نیـصصختم  تیاـضر  نتفرگ  رظنرد  - 8 تسا ؛ اهـشالت  ماـمت  ندوبن  شخب  هجیتن  یلـصا  تلع  تراـظن 
روما ناملاع  ناگبخن و  تیاضر  نازیم  شجنـس  اههاگـشناد و  صـصختم  نیدتم و  رهام و  دیتاسا  اه و  هزوح  ياملع  ناهیقف و  اب  تروشم 

س  / www2.irib.ir عبنم : اه . همانرب  زا  ینید 

اهدیابن اهدیاب و  تفرشیپ ؛ هعسوت و 

یساسا و ياهلاوئـس  زا  یکی  هراومه  تفرـشیپ  هعـسوت و  داجیا  یگنوگچ  یهاگمدق  یلع  هدنـسیون : اهدیابن  اهدیاب و  تفرـشیپ ؛ هعـسوت و 
هعسوت تفرشیپ و  یعون  دوش  یم  تفرشیپ  هعسوت و  زا  نخس  یتقو  الومعم  تسا .  هدوب  عماوج  یلماکت  لوحت  ینوگرگد و  داجیا  رد  مهم 

نامه تفرـشیپ  هعـسوت و  تفگ  ناوت  یم  میـشاب  هتـشاد  یفیرعت  تفرـشیپ  هعـسوت و  زا  میهاوخب  رگا  دوش . یم  ردابتم  نهذ  هب  هبناـج  همه 
هب فوطعم  یقفا  يدومع و  یعامتجا  كرحت  ناکما  یعامتجا و  تاطابترا  شرتسگ  يدازآ  تینما  اقترا  هافر  يدنم و  هرهب  حطس  شیازفا 

یهدـناماس و شزومآ و  نامرد .  تشادـهب و  ماظن  رد  یلماکت  ینوگرگد  کیژولونکت  یملع و  تفرـشیپ  هیاس  رد  هک  هعماـج  ياهـشزرا 
یگدنز نامه  هک  یگدـنز  بولطم  ياهقفا  هب  ندیـسر  يارب  نیاربانب  دـیآ . یم  دوجوب  یگنهرف  یـسایس و  یتعنـص و  يداصتقا  یـسدنهم 

ینید و ياهشزرا  اب  بسانتم  یلدم  دیاب  میدنمزاین و  نآ  تیریدم  یسدنهم و  هب  يا  هتسیاش  وحن  هب  تسا  تفرشیپ  اب  هارمه  هتفای و  هعسوت 
ادـتبا تسا  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  ریبادـت  اههاگدـید و  نییبت  شراـگن  نیا  زا  فدـه  هک  ییاـجنآ  زا  ددرگ . نیودـت  یحارط و  یلم 
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میزادرپ یم  ناشیا  هاگدید  زا  هعسوت  ياه  تسایس  هب  سپس  هدومن و  نایب  ار  هتفای  هعسوت  هعماج  کی  ياه  هصخاش  ای  تفرشیپ  ياهرایعم 
 : » دـنیامرف یم  هتفاـی  هعـسوت  هعماـج  ياـه  هصخاـش  نییبت  رد  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربهر  هتفاـی  هعـسوت  هعماـج  ياـه  هصخاـش  فلا ـ  . 

داوس 5 حطس  ياقترا  يرو 4 ـ  هرهب  شیازفا  یساسا 3 ـ  ياهزاین  رد  ییافکدوخ  ندش 2 ـ  یتعنص  ارف  1 ـ  زا :  دنترابع  تفرشیپ  ياهرایعم 
یلـصا رـصانع  رب  لوحت  دنور  ندش  ینتبم  تاطابترا 8 ـ  دـشر  یگدـنز 7 ـ  هب  دـیما  شیازفا  نادنورهـش 6 ـ  هب  یناسر  تامدـخ  ياقترا   ـ

یتعنص ارف  1 ـ  زا :  دنترابع  هعماج  رد  تفرشیپ  ياه  هصخاش  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  هیرظن  قباطم  یـساسا »  ياهنامرآ  یلم و  تیوه 
رتارف ار  اپ  یـشکدود  ياه  هناخراک  هیلوا و  یتعنـص  هلحرم  زا  هک  تسا  يا  هعماج  ناـشیا  رظن  زا  هتفاـی  هعـسوت  هتفرـشیپ و  هعماـج  ندـش : 

يژوـلونکت وناـن  لـثم  ییاـه  يژوـلونکت  تسا .  هدـش  ـالاب  حطـس  ياـه  يژوـلونکت  هصرع  هب  دورو  ینعی  رتـالاب  يا  هلحرم  هب  هتـشاذگ و 
نییاپ عیانـص  هب  یقلعت  هک  يژولونکت  هنوگره  هصالخ  اضف و  اوه  تاـعالطا و  يرواـنف  هب  طوبرم  ياـه  يژولونکت  يا  هتـسه  يژولونکت 

ياهزاین رد  هک  تسا  يا  هعماج  هتفرـشیپ  هعماج  یـساسا :  ياهزاین  رد  ییافکدوخ  2 ـ  دشاب . هتشادن  یـشکدود  ياه  هناخراک  لثم  یتسد 
یحور شمارآ  ساسحا  یعون  هداد و  شیازفا  ار  یلم  تینما  بیرض  یساسا  ياهزاین  رد  ییافکدوخ  دشاب .  هدیسر  ییافکدوخ  هب  یساسا 
ناکما یناسنا  يورین  راتخاس  هیامرـس  رگا  هتبلا  ددرگ . یم  يراودـیما  طاشن و  یعون  ثعاب  و  دروآ . یم  ناغمرا  هب  مدرم  يارب  ار  یناور  و 
تینما يداصتقا و  قنور  هنیمز  دوش  هدوزفا  ییافکدوخ  هنماد  هزوح و  رب  هچ  ره  دـشاب  هتـشاد  دوجو  رگید  لماوع  تارداص و  ـالاک  لداـبت 

ياهزاین رد  ییافکدوخ  ققحت  یهدناماس و  نودب  هعـسوت  یمالـسا  بالقنا  يربهر  يرکف  لدـم  رد  لاح  ره  هب  دروآ . یم  مهارف  ار  رتشیب 
داجیا يارب  راشف  لامعا  رد  ار  نانمـشد  تسد  یـساسا  ياهالاک  يدـنمزاین  دوب . دـهاوخ  ریذـپ  بیـسآ  هناربدـمریغ و  يا  هعـسوت  یـساسا 
مادقا دـیآ .  یم  لصاح  يدـمآراک  یـشخبرثا و  قیفلت  زا  يرو  هرهب  يرو :  هرهب  شیازفا  3 ـ  دراذگ . یم  زاب  روشک  هعـسوت  رد  یناماسبان 

ییآراک . ) دسر ماجنا  هب  هنیزه  نیرتمک  اب  فده  هب  ندناسر  و  دشاب ) هتشاد  یشخبرثا   ) دناسرب فده  هب  ار  ام  هک  تسا  یمادقا  يرو  هرهب 
شور نیرتهب  هنیزه  نیرتمک  اب  هک  مینک  میظنت  يروط  ار  اهراک  هک  تسا  نیا  روظنم  دیآ  یم  نایم  هب  يرو  هرهب  زا  نخس  یتقو  نیاربانب  ( 

زا یکی  ناونع  هب  ارنآ  یمالـسا  بالقنا  يربهر  هک  تسا  یمهم  صخاش  يرو  هرهب  صخاش  دـناسرب . فدـه  هب  ار  ام  ریـسم  نیرتهاتوک  و 
هـصخاش نیرتمهم  یناسنا  يورین  یتراهم  یملع و  تیعـضو  داوس :  حطـس  ياـقترا  4 ـ  دـنا . هتفرگ  رظنرد  هتفای  هعـسوت  هعماج  ياهرایعم 

تسا یساسا  نکر  شزومآ  رمتسم  ایوپ و  هعسوت  ققحت  يارب  تسا  یناسنا  يورین  هعماج  ره  هیامرـس  نیرتمهم  تسا .  هتفای  هعـسوت  هعماج 
هتـشاد يا  هتفرـشیپ  هعماج  میهاوخب  رگا  نیاربانب  دروآ . مهارف  ار  هعـسوت  يارب  مزال  رتسب  دناوتب  هک  يدربراک  دنمفده و  ياهـشزومآ  هتبلا 

حطس هک  دوب  دهاوخ  هتفای  هعسوت  يا  هعماج  نادنورهش :  هب  یناسر  تامدخ  ياقترا  5 ـ  میهد .  شیازفا  ار  هعماج  داوس  حطس  دیاب  میشاب 
هتفرشیپ هعماج  نیاربانب  تسا .  مدرم  هب  یناسر  تمدخ  مالسا  رد  تموکح  فده  دشاب . یبولطم  حطس  رد  نادنورهـش  هب  یناسر  تامدخ 

لمح تامدخ  یگنوگچ  دشاب . رادروخرب  یتیبولطم  درادناتسا و  دح  کی  زا  هدش  هئارا  تامدخ  نیا  حطـس  هک  تسا  يا  هعماج  یمالـسا 
يرگید رازبا  درادناتسا  ياهرایعم  اب  تامدخ  نیا  قابطنا  یگنهرف و  یـشزرو  ینامرد  یـشزومآ  تامدخ  ییاضق  یتینما و  تامدخ  لقن  و 

یهدـناماس و اب  نادنورهـش  هب  یناسر  تامدـخ  نوگانوگ  داعبا  دـیاب  رظندروم  هعـسوت  ققحت  يارب  تسا .  هتفرـشیپ  هعماج  شجنـس  يارب 
بالقنا ربهر  رظندروم  هتفرـشیپ  هعماج  یگدنز :  هب  دیما  شیازفا  6 ـ  دسرب . رظندروم  ياهدرادناتسا  حطـس  هب  بسانم  يدمآراک  تیریدم 

هب یبایتسد  لاغتـشا و  نامرد  تشادهب و  هیذغت  تشیعم  تیعـضو  لیبق  زا  فلتخم  داعبا  رد  هعـسوت  ببـس  هب  هک  تسا  يا  هعماج  یمالـسا 
تاطابترا تاطابترا :  دشر  7 ـ  دبای . یم  شیازفا  دیفم  رمع  لوط  طسوتم  هدش و  رتشیب  یگدنز  هب  دـیما  يونعم  يدام و  هافر  يالاب  حوطس 

كرحت هنیمز  ییاوه  یلیر و  يا  هداج  تاطابترا  هچ  یتارباخم و  تاطابترا  هچ  تاطابترا  تلوهس  اب  تسا .  تفرشیپ  هعسوت و  ققحت  رتسب 
هعسوت ناکما  تاطابترا  شرتسگ  نودب  نیاربانب  دنک . یم  رسیم  ار  يداصتقا  لدابت  هعسوت  تاطابترا  هعـسوت  دروآ . یم  مهارف  ار  يداصتقا 

. دنناد یم  هعسوت  یلصا  ياه  هصخاش  زا  یکی  ار  تاطابترا  دشر  یمالسا  بالقنا  ربهر  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  درادن و  دوجو  تفرشیپ  و 
اهـشزرا و يانبم  رب  دـیاب  هعـسوت  لوحت و  یهدـناماس  یـساسا :  ياـهنامرآ  یلم و  تیوه  یلـصا  رـصانع  رب  لوحت  دـنور  ندـش  ینتبم  8 ـ 
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شخبرمث دناوت  یمن  یبرغ  فرص  ياهشزرا  رب  ینتبم  هعـسوت  يزاس  لدم  هنوگره  الاو  دشاب  راوتـسا  يداقتعا  لوصا  يرکف و  ياهـشرگن 
لدم داعبا  دش و  صخـشم  هتفای  هعـسوت  هتفرـشیپ و  هعماج  کی  ياه  صخاش  هکنآ  زا  سپ  تفرـشیپ  هعـسوت و  ياه  تسایـس  ب ـ  دـشاب .

ندیسر رد  ینعی  دسر . یم  تفرشیپ  هعسوت و  ياه  تسایس  هب  تبون  دیدرگ  نیعم  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  هاگدید  زا  هعـسوت  ینامرآ 
هنماخ هللا  تیآ  ترضح  دوش . ققحم  تسا  بولطم  هک  یتفرشیپ  هعـسوت و  ات  دریگ  رارق  رظندم  دیاب  ییاه  تسایـس  هچ  رظندروم  فده  هب 

یمالـسا ماظن  هژیو  هاگن  رد  تفرـشیپ  لوحت و  داعبا  دـنراد « :  یم  نایب  لیذ  حرـش  هب  ار  نآ  ياه  تسایـس  ای  تفرـشیپ  لوحت و  داـعبا  يا 
ـ  یلم 6 تزع  یناسنا 5 ـ  فطاوع  تیونعم و  قالخا و  دـشر  یملع 4 ـ  رادتقا  یبلط 3 ـ  تلادع  یلم 2 ـ  تورث  شیازفا  1 ـ  زا :  دنترابع 

شیازفا یعامتجا 10 ـ  طابضنا  اه 9 ـ  تیریدم  یملع  اقترا  ینوناق 8 ـ  یب  لهج و  هب  هلباقم  ضیعبت 7 ـ  يراکیب و  داسف و  رقف و  اب  هزرابم 
يارجا ینعی  دشاب  یـصاخ  ياه  تسایـس  رب  ینتبم  دیاب  هعـسوت  لدم  ره  يارجا   ( 2  ) یگنهرف لالقتسا  یعامتجا 11 ـ  تیلوئسم  ساسحا 

هک مینک  یم  لابند  ار  يا  هعـسوت  لاثم  روطب  دـیآرد . ارجا  هلحرم  هب  اهنآ  کمک  اب  هدـش و  نییعت  ياهـشزرا  بوچراـچ  رد  هعـسوت  لدـم 
هدزای يربهر  مظعم  ماقم  دشاب . تلادع  ققحت  نآ  ندش  ییارجا  يرهق  هجیتن  هک  دوش  یحارط  يروط  هعـسوت  ینعی  دشاب  تلادع  رب  ینتبم 

هب رجنم  دیاب  رظندروم  هعـسوت  لدم  یلم :  تورث  شیازفا  1 ـ  میزادرپ :  یم  اهنآ  حرـش  هب  هک  دنلئاق  هعـسوت  يارب  ار  بوچراچ  تسایس و 
یترابع هب  دبای . شیازفا  مدرم  داحآ  تورث  روشک و  یمومع  تورث  دـنیآرب  لدـم  نآ  يارجا  تروص  رد  ینعی  دوش .  یلم  تورث  شیازفا 

دنوش لقتنم  تورث  یتسدالاب  تیعـضو  هب  تورث  یتسد  نییاپ  تیعـضو  زا  نآ  يارجا  هیاس  رد  مدرم  هک  دوش  یحارط  يروط  دیاب  هعـسوت 
هیاـس رد  یلم  تورث  شیازفا  هک  تسا  یهیدـب  دوـشب . زین  تورث  يزاـس  هریخذ  هب  رجنم  یفرـصم  ياـهزاین  نیماـت  رب  هوـالع  هـک  يروـطب 

يدـنم هرهب  دـیلوت  دوزفا  یلم  تورث  هب  ناوتب  اـت  دـشاب  روحم  دـیلوت  دـیاب  هعـسوت  نیارباـنب  تفرگ .  دـهاوخ  تروـص  یلم  دـیلوت  شیازفا 
هعـسوت تسین  هنالداع  نزاوتم و  هعـسوت  دوش  هعماج  زا  یـصاخ  شخب  يزودنا  تورث  هب  رجنم  رگا  هعـسوت  دـنک . رتشیب  ار  دارفا  يداصتقا 

هعسوت تسا .  هعـسوت  دشر و  مهم  لماوع  زا  هعماج و  يرادیاپ  ماوق و  هیام  تلادع  یبلط :  تلادع  2 ـ  دیازفیب . مدرم  داحآ  تورث  رب  دیاب 
يارب هعسوت  نیا  دوش  یسایس  یگنهرف و  يداصتقا و  قیمع  فاکـش  هب  رجنم  هعـسوت  رگا  تسا .  هعماج  يرادیاپ  هب  رجنم  هعـسوت  بولطم 

رب ینتبم  هک  دـنک  یم  بلط  ار  يا  هعـسوت  لدـم  بالقنا  مظعم  يربهر  اذـل  دـنک . یم  لزلزتم  ار  هعماج  يرادـیاپ  تسا و  زاسرطخ  هعماج 
يارب ار  بوچراچ  تسایـس و  هدزای  يربهر  مظعم  ماقم  دشاب . هعماج  ماوق  يرادیاپ و  هجیتن  رد  تلادع و  يارجا  نآ  هجیتن  هدوب و  تلادع 

شخب و یلاعت  یهدناماس  ار  هعسوت  رگا  دبای  یمن  ققحت  ملع  نودب  هعـسوت  یلم :  رادتقا  3 ـ  میزادرپ :  یم  اهنآ  حرش  هب  هک  دنلئاق  هعسوت 
حطـس نتـشاد  نودب  رما  نیا  مینادـب  یعامتجا  یگنهرف و  یـسایس  يروانف  یتعنـص  يداصتقا  فلتخم  ياه  هزوح  رد  تفرـشیپ  هب  یبایتسد 
هدایپ هجیتن  هک  دوش  یحارط  دیاب  يا  هعسوت  اما  میشناد  ملع و  جاتحم  هعـسوت  يارب  هچرگ  تسین .  رـسیم  هطوبرم  شناد  زایندروم و  یملع 
تسا یملع  تردق  زا  یحطس  شناد و  ملع و  ياه  هلق  ندروآ  تسد  هب  ینعی  یملع  رادتقا  تسا .  یملع  رادتقا  زرم  هب  ندیـسر  نآ  ندش 

دوش و یملع  رادـتقا  هب  رجنم  یعون  هب  هعـسوت  دـیاب  نیاربانب  مییامن .  یط  یتحار  هب  ار  هعـسوت  يدـعب  ياهریـسم  میناوتب  نآ  هلیـسو  هب  هک 
تیونعم و قالخا و  دـشر  4 ـ  دشاب . هتـشاد  همادا  یلماکت  دـنور  کی  رد  لباقتم  رثات  ریثات و  نیا  دـیازفیب و  هعـسوت  داعبا  رب  یملع  رادـتقا 

همه ینعی  دراد  رارق  تموکح  یتسدالاب  فادها  زج  دارفا  يونعم  یقالخا و  دـشر  هیکزت و  یمالـسا  تموکح  لدـم  رد  یناسنا :  فطاوع 
یحارط هنوگره  دنـشاب . رادروخرب  تیونعم  سفن و  بیذهت  یعون  زا  نآ  دارفا  هک  تسا  يا  هعماج  هب  ندیـسر  يارب  تیاهن  رد  اه  تیلاعف 

دـشر هب  رجنم  روشک  هبناج  همه  ینادابآ  رگا  درادـن و  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  یهاگیاج  تسایـس  نیا  هب  هجوت  نودـب  هعـسوت  لدـم 
هب رجنم  هک  تسا  بولطم  يا  هعـسوت  لدم  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  هاگن  رد  نیاربانب  دوب . دهاوخن  دنمـشزرا  دوشن  قالخا  تیونعم و 

نتـشاد هطـساوب  هک  تسا  یتـلم  یناـگمه  رورغ  ساـسحا  یعوـن  یلم  تزع  یلم :  تزع  5 ـ  دـشاب . هعماج  دارفا  يونعم  یقـالخا و  دـشر 
دیامن یمن  يراوخ  تلذ و  ساسحا  هتـشاد و  نتفگ  يارب  یفرح  ناگناگیب  لباقم  رد  دـنک  یم  ساسحا  هدومن و  يرترب  ساـسحا  اهتلیـضف 

يداصتقا هعسوت  ندروآ  تسدب  يارب  دیابن  دوش . یساسحا  نینچ  هب  رجنم  هک  دنناد  یم  بولطم  ار  يا  هعسوت  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر 
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امومع رقف  رقف و  هب  رجنم  يراکیب  ضیعبت :  يراـکیب و  داـسف  رقف  اـب  هزراـبم  6 ـ  میراذـگ .  اپریز  ار  یلم  تزع  میریذـپب و  ار  یطیارـش  ره 
هعـسوت ای  هعـسوت و  مدـع  لوصحم  يراـکیب  تسا .  نآ  لـماوع  زا  یکی  هکلب  تسین  رقف  داـسف  لـماع  اـهنت  هتبلا  دوش .  یم  داـسف  هب  رجنم 

. دشاب ضیعبت  نودب  لاغتـشا  شرتسگ  نآ  هجیتن  هک  دوش  یحارط  يا  هعـسوت  دیاب  دـندقتعم  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تسا .  نزاوتمان 
نیاربانب دوش  یم  راهم  زین  داسف  زا  يداـیز  شخب  نک و  هشیر  هعماـج  زا  رقف  تفاـی  شرتسگ  ضیعبت  نودـب  هعـسوت  هیاـس  رد  لاغتـشا  رگا 

 : ینوناق یب  لهج و  اـب  هلباـقم  7 ـ  دـنک . هلباقم  ضیعبت  داسف و  رقف و  اب  يراکیب  عفر  اـب  دـناوتب  هک  تسا  ماـظن  يربهر  بولطم  يا  هعـسوت 
عیاض و ار  قوقح  قح و  دنک  یم  لطعم  ار  اه  يژرنا  هداد  شیازفا  ار  اه  هنیزه  دراد .  یم  زاب  تسرد  ریسم  زا  ار  هعماج  ینوناق  یب  لهج و 
لهج و عفر  نآ  يارجا  لصاح  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  یحارط  دـیاب  روشک  هعـسوت  لدـم  رد  دروآ . یم  ناغمرا  هب  ار  ضیعبت  یتلادـع و  یب 

نایرجم هعماج و  هرادا  یلصا  ياه  هرهم  ناریدم  اه :  تیریدم  یملع  اقترا  8 ـ  دوش . روشک  رد  نوناق  تیمکاح  ینوناق و  یب  زا  يریگولج 
هب دوش . اهتیریدم  یملع  اقترا  هب  رجنم  دیاب  هعسوت  مه  دنشاب و  هعسوت  تمدخ  رد  دیاب  ناریدم  مه  دنتفرشیپ .  هعسوت و  مهم  لماوع  نوناق 

نیا هب  ناریدـم  نآ  يارجا  اـب  هدـش و  ینیب  شیپ  ناریدـم  یملع  اـقترا  ياـههار  نآ  رد  هک  تسا  بولطم  يا  هعـسوت  بـالقنا  يربهر  رظن 
تسرد يافیا  هب  یتموکح  تالیکشت  اهنامزاس و  اهداهن و  داحآ  همه  ینعی  یعامتجا  طابضنا  یعامتجا :  طابضنا  9 ـ  دنیای . تسد  تیلباق 

يا هعـسوت  تسا .  هعماج  ازجا  يارب  هدـش  فیرعت  ياه  شقن  تسرد  درکلمع  لـصاح  یعاـمتجا  طابـضنا  دـنزادرپب . شیوخ  ياـه  شقن 
ـ  10 دـنوش . افیا  یتسردـب  اه  شقن  هک  دروآ  دوجوب  يا  هعماج  دـنک و  کمک  یعامتجا  طابـضنا  هبناـج  همه  ققحت  هب  هک  تسا  بولطم 

یعامتجا یصخش و  هژیو  راک  شقن و  ره  اب  مدرم  داحآ  دهعت  یعون  یعامتجا  تیلوئـسم  ساسحا  یعامتجا :  تیلوئـسم  ساسحا  شیازفا 
هلوقم زا  دیآ و  یم  لصاح  یگنهرف  راک  هیاس  رد  يرما  نینچ  ققحت  دننک . لمع  دوخ  ياه  تیلوئـسم  هب  دنک  یم  راداو  ار  نانآ  هک  تسا 

ـ  11 دوش . رجنم  یعامتجا  تیلوئسم  ساسحا  شیازفا  هب  هک  دنناد  یم  بولطم  ار  يا  هعسوت  یمالسا  ماظن  يربهر  تسا .  یمومع  گنهرف 
ياه هزوح  رد  رثوم  یـساسا و  یـشقن  گنهرف  تسا .  دارفا  یگدنز  ریـسم  هدننک  تیاده  انبریز و  هعماج  ره  گنهرف  یگنهرف :  لالقتـسا 

یحارط تسا .  یتایح  تیمها  ياراد  يا  هعماج  ره  تفرشیپ  رد  فارحنا  هنوگره  زا  گنهرف  ظفح  اذل  دراد و  تسایـس  داصتقا و  فلتخم 
گنهرف لالقتـسا  هک  يا  هعـسوت  دوش . یگنهرف  لالقتـسا  هب  رجنم  دیاب  هعـسوت  و  دشاب . یگنهرف  ياه  هزومآ  رب  ینتبم  دیاب  هعـسوت  لدـم 

س  / یمالسا يروهمج  همانزور  عبنم : دوب . دهاوخن  بولطم  يا  هعسوت  دهد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  روشک 

هناریصب هاگن 

مظعم ماـقم  یلاـعلا ) هلظدـم  ) يربـهر مـظعم  ماـقم  رظنمزا  یـسانشنمشد  هاپـس  یمالـسا  تاـقیقحت  هدکـشهوژپ  : هدنـسیون هناریـصب  هاـگن 
زگره زین  ار  عوضوم  نیا  زا  تلفغ  دنرامشیمرب و  هعماج  لئاسم  نیرتيروف  نیرتساسح و  زا  ار  یـسانش » نمـشد  ( » یلاعلا هلظدم  ) يربهر

زا یکی  اهنآ  هرابرد  قیقحت  یمالـسا و  يروهمج  ماظن  بالقنا و  نانمـشد  ییاسانـش  هلأـسم  هزورما  : دـنیامرف یم  ناـشیا  دـننادیمن . زیاـج 
دیاب مه  اهنامز  همه  رد  تخانـش و  تسرد  دیاب  ار  نمـشد  میـشاب . لفاغ  دیابن  اهنمـشد  ییاسانـش  رد  ام  تسام . هعماج  لئاسم  نیرتساسح 

، یناهج رابکتسا  ( 2 . ) تفر میهاوخ  نیب  زا  اعطق  میتخانـشن ... ، رگا  میـسانشب و  ار  نمـشد  دـیدج  شیارآ  هراومه   ) دـیاب ام  ( 1 ! ) تخانش
ناـمه هـک  ار  یناـهج  هطلـس  ماـظن  یناطیـش  دـیلپ و  نابلطهعـسوت  ناـهاوخ و  نوزفا  بـالقنا ، مـظعم  ربـهر  یمالـسا  ماـظن  یلـصا  نمـشد 

؛ دنادیم یمالسا  ماظن  نانمشد  نیرتریذپان  یتشآ  نیرتزوتهنیک و  نیرتیلصا ، دنتـسه ، یللملا  نیب  دادبتـسا  رابکتـسا و  ماظن  ناگدننادرگ 
(3 . ) دنزرویم ینمشد  هناهاگآ  اذل ، دگنجیم .  اهنآ  اب  یمالسا  يروهمج  ماظن  دننادیم  هک  نانآ  دنتسه . یناهج » رابکتـسا   » ام نانمـشد 

ییاج ره  رد  دوخ ، تردق  رب  هیکت  اب  یتموکح ، تلود و  کی  هک  تسا  نیا  رابکتـسا  يانعم  دنیامرفیم : رابکتـسا »  » موهفم حیـضوت  رد  و 
نیرتتشز اهروشک ، رگید  روما  رد  تلاخد  اب  دنزب و  هبرـض  دنک ، هدارا  هک  یتلم  ره  هب  و  دنیبب ، زاب  روز  لامعا  يارب  ار  هار  دـهاوخب ، هک 

رد اب  هبناج  همه  سدقم و  يدربن  ( 4 « . ) تسا ربکتسم   » ام رظن  زا  یتلود  نینچ  دوش و  بکترم  ار  یـشکمدآ  يدزد و  زواجت ، ریظن  لامعا 
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، یمالـسا لدـع  طسق و  ماظن  هکنیا  هب  تیانع  اب  نآ و  یناطیـش  عامط و  هیحور  یللملا و  نیب  دادبتـسا  ماـظن  رابکتـسا و  موهفم  نتفرگ  رظن 
قح و یخیرات  یگـشیمه و  يریگرد  دربن و  هک  تسا  حضاورپ  دنادیمن ، زیاج  یهلا  لازیال  تردق  زجب  ار  یتردق  چـیه  شنرک  میرکت و 
، ماظن ود  نیا  نیب  یتسود  مهافت و  هب  دیما  دنک . ییامندوخ  یمالسا  ماظن  اب  یناهج  رابکتسا  هدرتسگ  يدج و  ییورایور  تروص  هب  لطاب ،

یبوخ هب  یناهج  رابکتـسا  دیامن : یـشوپمشچ  دوخ  ياهنامرآ  فادها و  زا  فرط  ود  زا  یکی  هکنآ  رگم  تسا  لطاب  لایخ  یهاو و  يدیما 
مالسا و اب  هلباقم  هب  اذل ، دنام . دهاوخن  ياج  رب  نانآ  زا  يرثا  رگید  دوش ، هنحص  دراو  یمالـسا  ماظن  ندمت و  هشیدنا  رگا  هک  تسا  فقاو 

ياههاگتـسد اب  رابکتـسا  ( 5 . ) تسا هدرک  ینکـشراک  نآ  هـیلع  نوگاـنوگ  ياهلکـش  هـب  نوـنک  اـت  هـتخادرپ و  ناریا  یمالـسا  يروـهمج 
وا يارب  صخـش  مادـک  یتح  تلم و  مادـک  رکف ، مادـک  اجک ، هک  دـهدیم  صیخـشت  الماک  دوخ  صوصخم  ياهگولوئدـیا  یتاـعالطا و 
هب نمشد ، رتهب  تخانش  يارب  نمشد  ياهدنفرت  تخانش  ( 6 . ) دنک عفر  شدوخ  زا  ار  دیدهت  نیا  اوق  مامت  اب  دنکیم  یعـس  تسا و  دیدهت 

دـش و انـشآ  نمـشد  رگناریو  موش و  ياههمانرب  اههئطوت و  اهدـنفرت ، اب  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  وا  اب  هلباـقم  يارب  مادـقا  نیرتیـساسا  ناونع 
يارب یناهج  رابکتـسا  هک  ار  ییاهدـنفرت  نیرتمهم  زا  ياهراپ  نیملـسم ، رما  یلو  داتفا . ریبدـت  هراچ و  رکف  هب  وا  اـب  ییوراـیور  يارب  هاـگنآ 
نمشد یمیدق  ياهدنفرت  زا  فالتخا : داجیا  1 ـ  دنرمشیمرب : هنوگ  نیا  دربیم ، راکب  نآ  یلاعتم  فادها  یمالسا و  سدقم  ماظن  اب  هلباقم 

رـس رد  یموش  تاین  زونه  هک  ام  نانمـشد  تسا : دوخ  عفن  هب  ییوجدوس  يارب  یمالـسا  هعماج  فلتخم  راشقا  نایم  رد  هقرفت  داجیا  ذوفن و 
تـسد زا  تمیق  چیه  هب  ار  دوخ  تدحو  دیابن  ام  تلم  اذل  دنـسرتیم . مدرم  امـش  تدحو  زا  اهنآ  دناهتـسب . فالتخا  هب  دیما  مشچ  دـنراد ،

(8 . ) تسا فالتخا  نیمه  يور  زورما  اهنآ  هیکت  نیرتشیب  هک  دید  دـهاوخ  دـشاب ، هدرک  شوگ  نمـشد  تاغیلبت  هب  یـسک  رگا  ( 7 . ) دهدب
یماظن ياهورین  دننام  ییاهداهن  اهنامزاس و  رد  فالتخا  داجیا  رب  هعماج  فلتخم  حوطـس  رد  فالتخا  داجیا  يارب  شالت  رب  هوالع  نمـشد 

ياقلا اـب  تموصخ ، داـنع و  لاـمک  يور  زا  نمـشد  دـنکیم : یناوارف  يراذگهیامرـس  دـنرادروخرب . ياهژیو  تیـساسح  زا  هک  یماـظتنا  و 
هارمگ يارب  نیغورد  تاـغیلبت  ءوس : تاـغیلبت  قیرط  زا  يزاـسوج  2 ـ  ( 9 . ) دراد ام  حلـسم  ياهورین  نایم  هقرفت  داجیا  رد  یعـس  تاـعیاش ،
يارب یناهج  رابکتـسا  هک  اههار  نیرتهب  زا  تسا : رابکتـسا  ياهدـنفرت  رگید  زا  یمالـسا ، بالقنا  تیهام  هب  تبـسن  یمومع  راـکفا  ندرک 
ناریا بالقنا  دندرک  اعدا  دوخ  تاغیلبت  رد  اهنآ  دوب . یعیـش » بالقنا   » ناونع ریز  یمالـسا  بالقنا  ندیمان  درک ، باختنا  مالـسا  اب  هزرابم 

؛ دـنکیم لاـبند  دوخ  تاـغیلبت  رد  نمـشد  هک  تسا  یفادـها  زا  رگید  یکی  مدرم ، ندرک  دـیماان  ( 10 . ) دـنکیم توعد  عیـشت  هب  ار  مدرم 
. دنک فیعضت  ار  نانآ  هیحور  سویأم و  ار  مدرم  ات ... دشوکیم  یمالسا ، يروهمج  هب  تبسن  ینکارپغورد ... قیرط ... زا  یناهج  رابکتـسا 
دایز و رایسب  دناهدرک ، مالسا  اب  ینمـشد  فقو  ار  دوخ  شالت  نیرتشیب  هک  یتاعوبطم ، يریوصت و  یتوص و  ياههناسر  دادعت  زورما  ( 11)

يارب نانمـشد  نیرید  هئطوت  هک  تسایـس  زا  نید  ییادـج  تسایـس : زا  نید  ییادـج  هلأسم  حرط  3 ـ  ( 12 . ) تسا شیازفا  هـب  ور  ناـنچمه 
ياهتسایس اب  هلباقم  رد  یمالسا  ياهروشک  همه  رد  نید  ندمآ  نادیم  هب  دوش و  موکحم  تدش  هب  دیاب  تسا  نآرق  مالسا و  ندرک  يوزنم 
ياهدـنفرت نیرتدـمآراک  زا  ءاشحف : داسف و  هعاـشا  4 ـ  ( 13 . ) دوش هدرمـش  ناملـسم  ياهتلم  یمومع  سرد  دیاب  يرابکتـسا  يرامعتـسا و 

یمالـسا هعماج  رد  ناـناوج ، نیب  صوصخب  يرابودـنبیب  داـسف و  جاور  هرخـالاب  یبرغ و  گـنهرف  هئارا  یگنهرف ، ییادز  تیوه  نمـشد ،
نورق یط  دزاس : هناگیب  نآ  لوصا  بالقنا و  هب  تبسن  دنتسه ، هعماج  هناوتسا  هندب و  عقاو  رد  هک  ار  ناناوج  دهاوخیم  هلیـسونیدب  تسا و 

هب یمالـسا ـ  ياهروشک  رد  هلمج  زا  موس ـ  ناهج  لک  رد  ار  ياهبناج  همه  همانرب  ناوج ، لسن  ندرک  عیاض  يارب  نارگرامعتـسا  هتـشذگ ،
ناـگناگیب و شمارآ  هدـننک  بلـس  دـشر ، اـب  هدارا و  اـب  گـنهرف ، اـب  ناـناوج  هک  دـناهتفای  تسد  تقیقح  نیا  هب  اریز  دـناهدروآرد . ارجا 

نانمشد ( 14 . ) تسا رابکتسا  رامعتـسا و  هدش  هدایپ  تسایـس  کی  نوگانوگ ... ياهداسف  رد  ناوج  لسن  ندرک  قرغ  دنتـسه . نارگلواپچ 
نیا ناناوج  نایم  رد  داسف  ندرک  عیاش  يارب  اهنآ  دنریگب .  بالقنا  زا  هدرک  تیبرت  لگ  دـننامه  ار  اهنآ  ماما  هک  یناناوج  دـننکیم ، شالت 

رودزم و رصانع  دوخ  ياهحرط  يارجا  يارب  نمشد ، ياهمرها  زا  یکی  هتسباو : رصانع  زا  هدافتـسا  5 ـ  ( 15 . ) دننکیم يزیرهمانرب  روشک ،
رصانع و روظنم  نیا  يارب  تسا و  ینیرفآ  هعجاف  ددص  رد  یعون  هب  نامز  ره  رد  هراومه و  نمـشد  تسا . جراخ  لخاد و  رد  هتخورف  دوخ 
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ـ  6 ( 16 . ) دریگیم راک  هب  دوخ  تسد  تلآ  رازبا و  ناونع  هب  ار  قارع  میژر  نیقفانم و  ریظن  ياهتخورف  دوخ  هیاـمورف و  تسپ ، ياـههورگ 
دشاب و حالـس  نودـب  تسدـیهت و  دـنمتورث ، زیخ و  تفن  هقطنم  نیا  هک  تسانعم  نیا  هب  هنایم  رواخ  رد  حالـس ، علخ  حرط  حالـس .. : علخ 

کی رودص  عنام  دوخ  هدارا  اب  دنکن  تأرج  یـسک  هتفرگ و  دوخ  رایتخا  رد  ار  تفن  تمیق  دنراذگب و  رثا  کپوا »  » رد دنناوتب  نادـنمتردق 
رابکتـسا دنریگب و  میمـصت  شاهرابرد  هک  داد  دنهاوخن  هزاجا  ناریا  تلم  دـنریذپب و  ار  نآ  اهتلم  هک  تسین  ياهلأسم  نیا  دوش . تفن  هرطق 

نمـشد ياههشقن  هک  يروما  زا  تدحو : ظفح  نمشد 1 ـ  ياهدنفرت  اب  هلباقم  ياههار  ( 17 . ) دش دهاوخن  قفوم  دوخ  تسایـس  نیا  رد  زین 
هیلک هب  تسا ؛ نآ  فلتخم  ياهلکـش  رد  زیمآ  هقرفت  هنانکفاقافن و  تکرح  هنوگره  اب  هلباـقم  تدـحو و  ظـفح  دـنکیم ، بآ  رب  شقن  ار 
همه زا  شیب  هک  منکیم  هیصوت  دنراد ، ناریا  ناهج و  دوجوم  قیاقح  هب  تبسن  رتشیب  یهاگآ  هک  یناسک  اصوصخم  زیزع ، مدرم  ياهرـشق 

دینادب لصا  ار  نیا  تسا . تلم  مومع  یگچراپکی  ظفح  هملک و  تدحو  نآ  دنشاب و  هتشاد  رظن  دم  رد  هشیمه  ار  یساسا  رصنع  کی  زیچ 
طخ هنوگره  زا  زیهرپ  اتـسار ، نیا  رد  ( 18 . ) دـشاب رظان  مکاح و  ام  یعامتجا  يدرف و  ياهتیلاعف  اـهرادرک و  اـهراتفگ و  همه  رب  دـیاب  هک 

؛ تسا نیملسم  رما  یلو  صاخ  تیانع  دیکأت و  دروم  مدرم  نایم  ماجسنا  تدحو و  تیوقت  ياههار  زا  یکی  ناونع  هب  ییارگهورگ  يزاب و 
بح اهيزاب و  طخ  اـهییارگهورگ ، زا  نتـسج  يرود  اـب  دـیاب  تلم ... میاهدروآ و  تسد  هب  هملک ... تدـحو  هیاـس  رد  ار  ناـمیزوریپ  اـم 

هب دننک و  هیکت  كرتشم  طاقن  رب  رظن  لدابت  يرکفمه و  اب  یسایس  فلتخم  ياهحانج  و  (... 19 . ) دنک ظفح  ار  دوخ  هملک  تدحو  اهسفن ،
يرورـض و يرما  تلود  تلم و  ناـیم  يراـکمه  یلدـمه و  نمـشد ، هـناروزم  ياهدـنفرت  اـب  هلباـقم  يارب  ( 20 . ) دنوش کیدزن  رگیدـکی 

تلم دزرویم  رارصا  نالوؤسم ، مدرم و  نایم  صوصخب  مدرم و  ياهرشق  نایم  ییادج  رب  نمـشد  هک  هزادنا  نامه  هب  تسا ؛ ریذپانبانتجا 
زا ناناملـسم  تسج ؛ دوـس  یبساـنم  تـصرف  ره  زا  دـیاب  ( 21 . ) دنـشاب هتـشاد  رارـصا  تلم  تلود و  ناـیم  یلدـمه ... يراـکمه و  رب  دـیاب 

مالـسا و هیلع  رابکتـسا  یگنهرف  ياههئطوت  زا  دوخ  ترفن  تفلاخم و  مالعا  يارب  دیاب  جـح ، میظع  عامتجا  اصوصخم  گرزب ، تاعامتجا 
هب یمالسا ، ماظن  ظفح  موادت و  هنحـص : رد  مدرم  هنالاعف  روضح  2 ـ  ( 22 . ) دننکب ار  هدافتسا  رثکادح  نآ ، ربارب  رد  دوخ  عطاق  یگداتـسیا 
دـض ياههطلـس  اکیرمآ و  دوشیم : بجوم  ار  نمـشد  یتفگـش  هک  يروضح  تساههنحـص ، همه  رد  مدرم  هبناج  همه  هناهاگآ و  روضح 

ام دنریگب . ام  زا  ار  یمدرم  روضح  نیا  يوحن  هب  هک  دنتسه  نیا  ددص  رد  همه  هریغ ، نیقفانم و  اهکهورگ ، یلخاد ، لماوع  رگید ، یمالسا 
هک دینادب  مدرم  امـش  ( 23 . ) تسام بالقنا  یلـصا  زار  ندوب ، یمدرم  مینک ، ظفح  ار  یمدرم  روضح  نیا  میتسیاـب و  اـهنآ  لـباقم  رد  دـیاب 

ار ياهعماج  دراد و  هاگن  ار  یبالقنا  ینونک ، يایند  حطس  رد  تسا  هتسناوت  تداهـش ، اب  مأوت  رطخ  رپ  میظع و  هنحـص  نیا  رد  امـش  روضح 
ببـس هک  یلماوع  نیرتـمهم  زا  یکی  دـنوادخ : هب  هجوت  تیوـنعم و  بسک  3 ـ  ( 24 . ) دناهدزتفگـش نآ  هب  تبـسن  ایند  هک  دـهد  نامزاس 

رد ار  روشک  مدرم و  لماع  نیمه  تسا ، دـنوادخ  هب  نامیا  زا  ناملـسم  مدرم  يرادروخرب  ددرگیم  اهماظن  رگید  رب  یمالـسا  ماـظن  يرترب 
ندرب نیب  زا  هعماج و  يونعم  دشر  نیاربانب  دیامن . ظفح  دناوتیم  زین  سپ  نیا  زا  هدرک و  ظفح  نمـشد  گنراگنر  ياههئطوت  یمامت  ربارب 

، يوروش اکیرمآ ، یناهج ، ياهتردق  هتشذگ  لاس  هد  یط  دوب . دهاوخ  نمـشد  تسکـش  بالقنا و  موادت  نماض  هار  نیا  رد  دوجوم  عناوم 
اما دننک .  نامیـشپ  مالـسا  زا  ار  وا  دـنروآرد و  وناز  هب  ار ... ناریا  ناملـسم  تلم  ات  دـندرک  شالت  دـحتم  هچراپکی و  روطب  عاجترا ، وتان و 

یتردق چیه  زا  لاعتم  دنوادخ  هب  یکتم  تلم  هک  نداد  ناشن  اهنآ  دندرک و  راداو  ینیشنبقع  هب  ار  مالـسا  دض  ماجنارـس  ادخ  هار  نازرابم 
رابکتـسا اب  لباقت  ضراعت و  رد  دـشاب و  نیدالوپ  ینـالوط ، جاوما  ربارب  رد  دـهاوخب  هک  یتلم  ( 25 . ) درادیمنرب بقع  هب  اپ  دـسارهیمن و 

: تمواـقم يرادـیاپ و  4 ـ  ( 26 . ) دـبای تسد  یهلا  فدـه  نیا  هب  دـناوتیم  تیوـنعم  هیاـس  رد  اـهنت  دـیآ ، نوریب  دنلبرـس  زوریپ و  یناـهج 
تماقتـسا و اب  ناریا  ناملـسم  تلم  هک  هنوگنامه  تسوا . ياهدـنفرت  اب  هلباقم  ياـههار  زا  رگید  یکی  نمـشد  تـالمح  ربارب  رد  تمواـقم 

یگداتـسیا تماقتـسا و  نیاربانب  دناشچب . وا  هقئاذ  رب  ار  تسکـش  معط  دناشنب و  تلذ  كاخ  هب  ار  یناهج  رابکتـسا  تسناوت  دوخ  يرادیاپ 
تـسکش يدوبان و  ثعاب  سفن ، فعـض  يدـیماان و  یگتخابدوخ ، تسا و  هطلـس  ماـظن  ربارب  رد  اـهتلم  يزوریپ  زمر  ناـمیا ، اـب  ياـهناسنا 

اتدمع هدش ، دراو  زورما  ناربکتسم  زورید و  نارگرامعتسا  يوس  زا  یمالـسا  تما  هب  هک  يریذپانناربج  تامطل  همه  نونکات  دوب . دهاوخ 
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هب ندیـسر  رد  ار  وا  دروآیم و  هوتـس  هب  ار  نمـشد  اهتلم ، یگداتـسیا  تسا . هدوب  اهتلم  ای  اهتلود  هیحور  فعـض  سفن و  فعـض  زا  یـشان 
، دوـجو زاربا  نمــشد ، هـنارگناریو  تاـمجاهت  ربارب  رد  يرادـیاپ  یگداتــسیا و  رب  هوـالع  ( 27  . ) دزاـسیم ماـکان  شاهـناریحتم  ياهفدـه 

ناهج هک  دنهد  ناشن  دـیاب  ناناملـسم  دوریم ؛ رامـشب  یـساسا  تامادـقا  هلمج  زا  زین  مالـسا  دروخرب  تردـق  ندناسانـش  ییامنتردـق و 
همزال یماظن : یگدامآ  5 ـ  ( 28 . ) دتسیاب يرگید  زواجتم  ره  اکیرمآ و  ینمشد  زواجت و  ربارب  رد  دناوتیم  دراد و  دروخرب  تردق  مالسا ،

اریز تسا ؛ نآ  یفیک  یمک و  شیازفا  یماظن و  بولطم  ناوت  زا  يرادروخرب  روشک ، یـضرا  تیماـمت  ندـنام  نوصم  تینما و  شیاـسآ و 
اهتیـصوصخ و اب  هلباقم  تسا ؛ » یماظن  یگدامآ   » زین نآ  اب  هلباقم  هار  تسا ، یماـظن » تلاـخد   » نمـشد ياهدـنفرت  زا  یکی  هک  هنوگناـمه 

ناریا یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  صوصخب  مدرم  همه  یگدامآ ...  اب  اهنت  یمالـسا ، بالقنا  موادت  یناهج و  رابکتـسا  ياهتنطیش 
مالـسا و هیلع  رابکتـسا  زیمآدانع  قیمع و  هئطوت  میناوتیمن  ام  تسین . یبلط  گنج  يانعم  هب  یعافد  یگدامآ  هتبلا  ( 29 . ) تسا ریذپناکما 
(30 . ) میتسه عافد  رکف  رد  اما  میتسین  هدوبن و  بلطگنج  ام  هتبلا ) . ) میشابن عافد  رکف  هب  لاح  نیع  رد  مینک و  هدهاشم  ار  یمالسا  بالقنا 
زا ندـشن  لفاغ  یگدامآ و  دـباییم ؛ يرتشیب  تیمها  یگدامآ  نیا  ناهج ، هقطنم و  رب  مکاـح  عاـضوا  ناریا و  صاـخ  تیعقوم  هب  هجوت  اـب 

، نکمم دـح  ات  دـیاب  حلـسم  ياهورین  هک  تسا  نآ  هدـننک  نایب  هقطنم  ییایفارغج  یماظن و  عاـضوا  تسا . ندوب  ناملـسم  همزـال  تارطخ ،
هعماج و راشقا  مامت  یگشیمه : يرایـشوه  یهاگآ و  6 ـ  ( 31 . ) تسا فیلکت  کی  نیا  دـنهد و  شیازفا  ار  دوخ  ییاـناوت  تیفیک  مجح و 

همه زا  بناج  نیا  دنـشاب : رادروخرب  مزال  يرایـشوه  یهاگآ و  زا  یماظن ، یعافد و  یگدامآ  رب  هوـالع  دـیاب  حلـسم  ياـهورین  صوصخب 
دیلپ تاین  دـننادب و  دوخ  یبـالقنا  هضیرف  ار  نانمـشد  ياـههئطوت  هب  هجوت  يرایـشوه و  هک ... مهاوخیم  نوگاـنوگ  راـشقا  تلم و  داـحآ 

دننادب دننک و  فشک  يداصتقا  ياههقیضم  داجیا  اهیزادرپهعیاش و  زا  زین  نانآ و  یناهج  یتاغیلبت  یسایس و  ياهیریگعضوم  زا  ار  نانمـشد 
2  . 64 / . 15/8 یمالـسا ، يروهمج  همانزور   1 : . اهتشونیپ ( 32 . ) ددرگیم یثنخ  نمـشد  ياههئطوت  همه  يرایـشوه ، تروص ... رد  هک 
6  . 114  . ش مالسا ، رادساپ   5  . 68 / . 7/10 تلاسر ، همانزور   4  . 64 / . 15/8 یمالسا ، يروهمج  همانزور   3  . 70 / . 23/9 تاعالطا ، همانزور 
9  . 1368 / . 26/6 ناهدـنامرف ، گرزب  عمجم  اـب  رادـید  رد   8  . 6  . ص ، 16/3/1369 ناهیک ، هماـنزور   7  . 68 / . 11/8 تاعالطا ، هماـنزور 
/8/3 نامه ،  12  . 1370 / . 20/10 ناهیک ، همانزور   11  . 1364 / . 13/2 یمالـسا ، يروهمج  همانزور   10  . 1369 / . 13/9 تلاسر ، همانزور 

رادساپ  17  . 116  . ش نامه ،  16  . 109  . ش نامه ،  15  . 1371 / . 15/8 ش 104 ، مالسا ، رادساپ   14  . 104  . ش مالسا ، رادساپ   13  . 1372.
21  . 1370 / . یمالـسا 24/5 يروهمج  هماـنزور   20  . 1369 / . 26/6 ناـمه ،  19  . 1369 / . 14/8 تلاسر ، هماـنزور   18  . 117  . ش مالـسا ،
، نامه  25  . 61 / . 14/12 نامه ،  24  . 61 / . 15/3 نارهت ، هعمج  زاـمن  ياـههبطخ  ههبج ، بـتکم  رد   23  . 68  . هامریت جـح ، مایپ   22 . . نامه
28  . 1371 / . 18/3 یمالـسا ، يروهمج  همانزور   27  . 1370 / . 18/11 نارهت ، هعمج  زاـمن  ياـههبطخ  ههبج ، بتکم  رد   26  . 1369 / . 14/6
، فراعم دـشر  هلجم   32  . 1369 / . 24/9 نامه ،  31  . 1368 / . 30/8 ناـمه ،  30  . 1369 / . 24/9 یمالـسا ، يروهمج  هماـنزور   29 . . نامه

هاپس یمالسا  تاقیقحت  هدکشهوژپ  رثوک ، لسن  عبنم :  1368 / . 18/4

تفرشیپ زمر  زار و 

هعـسوت و داـجیا  یگنوگچ  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربـهر  هاگدـید  زا  تفرـشیپ  هعـسوت و  یهاگمدـق  یلع  هدنـسیون : تفرـشیپ  زمر  زار و 
زا نخـس  یتـقو  ـالومعم  تسا .  هدوب  عماوج  یلماـکت  لوحت  ینوگرگد و  داـجیا  رد  مهم  یـساسا و  ياهلاوئـس  زا  یکی  هراومه  تفرـشیپ 

هتشاد یفیرعت  تفرشیپ  هعسوت و  زا  میهاوخب  رگا  دوش . یم  ردابتم  نهذ  هب  هبناج  همه  هعسوت  تفرشیپ و  یعون  دوش  یم  تفرشیپ  هعسوت و 
یعامتجا و تاطابترا  شرتسگ  يدازآ  تینما  اـقترا  هاـفر  يدـنم و  هرهب  حطـس  شیازفا  ناـمه  تفرـشیپ  هعـسوت و  تفگ  ناوت  یم  میـشاب 
رد یلماکت  ینوگرگد  کیژولونکت  یملع و  تفرشیپ  هیاس  رد  هک  هعماج  ياهشزرا  هب  فوطعم  یقفا  يدومع و  یعامتجا  كرحت  ناکما 

ندیسر يارب  نیاربانب  دیآ . یم  دوجوب  یگنهرف  یسایس و  یتعنص و  يداصتقا  یـسدنهم  یهدناماس و  شزومآ و  نامرد .  تشادهب و  ماظن 
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نآ تیریدـم  یـسدنهم و  هب  يا  هتـسیاش  وحن  هب  تسا  تفرـشیپ  اب  هارمه  هتفاـی و  هعـسوت  یگدـنز  ناـمه  هک  یگدـنز  بولطم  ياـهقفا  هب 
اههاگدید نییبت  شراگن  نیا  زا  فده  هک  ییاجنآ  زا  ددرگ . نیودت  یحارط و  یلم  ینید و  ياهـشزرا  اب  بسانتم  یلدم  دیاب  میدنمزاین و 

هب سپـس  هدومن و  نایب  ار  هتفای  هعـسوت  هعماج  کی  ياه  هصخاش  ای  تفرـشیپ  ياهرایعم  ادتبا  تسا  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  ریبادـت  و 
نییبت رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  هتفای  هعـسوت  هعماج  ياـه  هصخاـش  فلا ـ  میزادرپ .  یم  ناـشیا  هاگدـید  زا  هعـسوت  ياـه  تساـیس 

یساسا ياهزاین  رد  ییافکدوخ  ندش 2 ـ  یتعنص  ارف  1 ـ  زا :  دنترابع  تفرشیپ  ياهرایعم  دنیامرف « :  یم  هتفای  هعسوت  هعماج  ياه  هصخاش 
تاطابترا 8 دشر  یگدنز 7 ـ  هب  دیما  شیازفا  نادنورهش 6 ـ  هب  یناسر  تامدخ  ياقترا  داوس 5 ـ  حطس  ياقترا  يرو 4 ـ  هرهب  شیازفا  3 ـ 

ياه هصخاش  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  هیرظن  قباطم   ( 1  « ) یساسا ياهنامرآ  یلم و  تیوه  یلصا  رصانع  رب  لوحت  دنور  ندش  ینتبم   ـ
یتعنص هلحرم  زا  هک  تسا  يا  هعماج  ناشیا  رظن  زا  هتفای  هعسوت  هتفرـشیپ و  هعماج  ندش :  یتعنـص  ارف  1 ـ  زا :  دنترابع  هعماج  رد  تفرشیپ 

 . تسا هدـش  الاب  حطـس  ياه  يژولونکت  هصرع  هب  دورو  ینعی  رتالاب  يا  هلحرم  هب  هتـشاذگ و  رتارف  ار  اپ  یـشکدود  ياه  هناـخراک  هیلوا و 
هنوگره هصالخ  اضف و  اوه  تاعالطا و  يروانف  هب  طوبرم  ياـه  يژولونکت  يا  هتـسه  يژولونکت  يژولونکت  وناـن  لـثم  ییاـه  يژولونکت 

هعماج یـساسا :  ياهزاین  رد  ییاـفکدوخ  2 ـ  دـشاب . هتـشادن  یـشکدود  ياه  هناخراک  لثم  یتسد  نییاـپ  عیانـص  هب  یقلعت  هک  يژولونکت 
ار یلم  تینما  بیرـض  یـساسا  ياهزاین  رد  ییافکدوخ  دـشاب .  هدیـسر  ییافکدوخ  هب  یـساسا  ياـهزاین  رد  هک  تسا  يا  هعماـج  هتفرـشیپ 
. ددرگ یم  يراودـیما  طاشن و  یعون  ثعاب  و  دروآ . یم  ناغمرا  هب  مدرم  يارب  ار  یناور  یحور و  شمارآ  ساـسحا  یعون  هداد و  شیازفا 

هنماد هزوـح و  رب  هـچ  ره  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  رگید  لـماوع  تارداـص و  ـالاک  لداـبت  ناـکما  یناـسنا  يورین  راـتخاس  هیامرــس  رگا  هـتبلا 
یمالـسا بـالقنا  يربهر  يرکف  لدـم  رد  لاـح  ره  هب  دروآ . یم  مهارف  ار  رتـشیب  تینما  يداـصتقا و  قنور  هنیمز  دوش  هدوزفا  ییاـفکدوخ 

ياهالاک يدنمزاین  دوب . دهاوخ  ریذپ  بیـسآ  هناربدمریغ و  يا  هعـسوت  یـساسا  ياهزاین  رد  ییافکدوخ  ققحت  یهدناماس و  نودب  هعـسوت 
زا يرو  هرهب  يرو :  هرهب  شیازفا  3 ـ  دراذگ . یم  زاب  روشک  هعسوت  رد  یناماسبان  داجیا  يارب  راشف  لامعا  رد  ار  نانمـشد  تسد  یـساسا 

و دـشاب ) هتـشاد  یـشخبرثا   ) دـناسرب فدـه  هب  ار  ام  هک  تسا  یمادـقا  يرو  هرهب  مادـقا  دـیآ .  یم  لصاح  يدـمآراک  یـشخبرثا و  قیفلت 
هک تسا  نیا  روظنم  دـیآ  یم  نایم  هب  يرو  هرهب  زا  نخـس  یتقو  نیاربانب  ییآراک )  . ) دـسر ماجنا  هب  هنیزه  نیرتمک  اب  فدـه  هب  ندـناسر 

صخاش يرو  هرهب  صخاش  دـناسرب . فدـه  هب  ار  ام  ریـسم  نیرتهاتوک  شور و  نیرتهب  هنیزه  نیرتمک  اب  هک  مینک  میظنت  يروط  ار  اهراک 
 : داوس حطس  ياقترا  4 ـ  دنا . هتفرگ  رظنرد  هتفای  هعسوت  هعماج  ياهرایعم  زا  یکی  ناونع  هب  ارنآ  یمالـسا  بالقنا  يربهر  هک  تسا  یمهم 

تـسا یناسنا  يورین  هعماج  ره  هیامرـس  نیرتمهم  تسا .  هتفای  هعـسوت  هعماج  هصخاش  نیرتمهم  یناسنا  يورین  یتراـهم  یملع و  تیعـضو 
ار هعسوت  يارب  مزال  رتسب  دناوتب  هک  يدربراک  دنمفده و  ياهشزومآ  هتبلا  تسا  یـساسا  نکر  شزومآ  رمتـسم  ایوپ و  هعـسوت  ققحت  يارب 

یناسر تامدخ  ياقترا  5 ـ  میهد .  شیازفا  ار  هعماج  داوس  حطس  دیاب  میشاب  هتشاد  يا  هتفرشیپ  هعماج  میهاوخب  رگا  نیاربانب  دروآ . مهارف 
رد تموکح  فده  دشاب . یبولطم  حطس  رد  نادنورهش  هب  یناسر  تامدخ  حطـس  هک  دوب  دهاوخ  هتفای  هعـسوت  يا  هعماج  نادنورهـش :  هب 
دح کی  زا  هدـش  هئارا  تامدـخ  نیا  حطـس  هک  تسا  يا  هعماج  یمالـسا  هتفرـشیپ  هعماج  نیاربانب  تسا .  مدرم  هب  یناسر  تمدـخ  مالـسا 

یـشزرو ینامرد  یـشزومآ  تامدخ  ییاضق  یتینما و  تامدـخ  لقن  لمح و  تامدـخ  یگنوگچ  دـشاب . رادروخرب  یتیبولطم  درادناتـسا و 
رظندروم هعـسوت  ققحت  يارب  تسا .  هتفرـشیپ  هعماج  شجنـس  يارب  يرگید  رازبا  درادناتـسا  ياهرایعم  اب  تامدـخ  نیا  قابطنا  یگنهرف و 

6 دسرب . رظندروم  ياهدرادناتسا  حطس  هب  بسانم  يدمآراک  تیریدم  یهدناماس و  اب  نادنورهش  هب  یناسر  تامدخ  نوگانوگ  داعبا  دیاب 
لیبق زا  فلتخم  داعبا  رد  هعسوت  ببـس  هب  هک  تسا  يا  هعماج  یمالـسا  بالقنا  ربهر  رظندروم  هتفرـشیپ  هعماج  یگدنز :  هب  دیما  شیازفا   ـ

طسوتم هدش و  رتشیب  یگدنز  هب  دیما  يونعم  يدام و  هافر  يالاب  حوطس  هب  یبایتسد  لاغتـشا و  نامرد  تشادهب و  هیذغت  تشیعم  تیعـضو 
تاطابترا هچ  تاطابترا  تلوهس  اب  تسا .  تفرشیپ  هعسوت و  ققحت  رتسب  تاطابترا  تاطابترا :  دشر  7 ـ  دبای . یم  شیازفا  دیفم  رمع  لوط 
يداصتقا لدابت  هعـسوت  تاطابترا  هعـسوت  دروآ . یم  مهارف  ار  يداصتقا  كرحت  هنیمز  ییاوه  یلیر و  يا  هداج  تاطابترا  هچ  یتارباـخم و 
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بالقنا ربهر  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  درادـن و  دوجو  تفرـشیپ  هعـسوت و  ناـکما  تاـطابترا  شرتسگ  نودـب  نیارباـنب  دـنک . یم  رـسیم  ار 
یلم و تیوه  یلـصا  رـصانع  رب  لوحت  دنور  ندـش  ینتبم  8 ـ  دنناد . یم  هعـسوت  یلـصا  ياه  هصخاش  زا  یکی  ار  تاطابترا  دشر  یمالـسا 

هنوگره الاو  دشاب  راوتـسا  يداقتعا  لوصا  يرکف و  ياهـشرگن  اهـشزرا و  يانبم  رب  دـیاب  هعـسوت  لوحت و  یهدـناماس  یـساسا :  ياهنامرآ 
هکنآ زا  سپ  تفرـشیپ  هعـسوت و  ياه  تسایـس  ب ـ  دـشاب . شخبرمث  دـناوت  یمن  یبرغ  فرـص  ياهـشزرا  رب  ینتبم  هعـسوت  يزاـس  لدـم 
نیعم یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  هاگدید  زا  هعسوت  ینامرآ  لدم  داعبا  دش و  صخشم  هتفای  هعـسوت  هتفرـشیپ و  هعماج  کی  ياه  صخاش 
دریگ رارق  رظندم  دیاب  ییاه  تسایس  هچ  رظندروم  فده  هب  ندیسر  رد  ینعی  دسر . یم  تفرشیپ  هعـسوت و  ياه  تسایـس  هب  تبون  دیدرگ 
حرش هب  ار  نآ  ياه  تسایـس  ای  تفرـشیپ  لوحت و  داعبا  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  دوش . ققحم  تسا  بولطم  هک  یتفرـشیپ  هعـسوت و  ات 

ـ  یبلط 3 تلادـع  یلم 2 ـ  تورث  شیازفا  1 ـ  زا :  دـنترابع  یمالـسا  ماظن  هژیو  هاگن  رد  تفرـشیپ  لوحت و  داعبا  دـنراد « :  یم  نایب  لـیذ 
هب هلباقم  ضیعبت 7 ـ  يراکیب و  داسف و  رقف و  اـب  هزراـبم  یلم 6 ـ  تزع  یناسنا 5 ـ  فطاوع  تیونعم و  قـالخا و  دـشر  یملع 4 ـ  رادتقا 

2  ) یگنهرف لالقتسا  یعامتجا 11 ـ  تیلوئسم  ساسحا  شیازفا  یعامتجا 10 ـ  طابضنا  اه 9 ـ  تیریدم  یملع  اقترا  ینوناق 8 ـ  یب  لهج و 
اب هدش و  نییعت  ياهـشزرا  بوچراچ  رد  هعـسوت  لدم  يارجا  ینعی  دـشاب  یـصاخ  ياه  تسایـس  رب  ینتبم  دـیاب  هعـسوت  لدـم  ره  يارجا  ( 

دوش یحارط  يروط  هعـسوت  ینعی  دشاب  تلادع  رب  ینتبم  هک  مینک  یم  لابند  ار  يا  هعـسوت  لاثم  روطب  دـیآرد . ارجا  هلحرم  هب  اهنآ  کمک 
حرش هب  هک  دنلئاق  هعـسوت  يارب  ار  بوچراچ  تسایـس و  هدزای  يربهر  مظعم  ماقم  دشاب . تلادع  ققحت  نآ  ندش  ییارجا  يرهق  هجیتن  هک 

نآ يارجا  تروص  رد  ینعی  دوش .  یلم  تورث  شیازفا  هب  رجنم  دـیاب  رظندروم  هعـسوت  لدـم  یلم :  تورث  شیازفا  1 ـ  میزادرپ :  یم  اهنآ 
هیاـس رد  مدرم  هک  دوش  یحارط  يروط  دـیاب  هعـسوت  یتراـبع  هب  دـبای . شیازفا  مدرم  داـحآ  تورث  روشک و  یمومع  تورث  دـنیآرب  لدـم 

هب رجنم  یفرصم  ياهزاین  نیمات  رب  هوالع  هک  يروطب  دنوش  لقتنم  تورث  یتسدالاب  تیعضو  هب  تورث  یتسد  نییاپ  تیعضو  زا  نآ  يارجا 
هعـسوت نیاربانب  تفرگ .  دهاوخ  تروص  یلم  دیلوت  شیازفا  هیاس  رد  یلم  تورث  شیازفا  هک  تسا  یهیدب  دوشب . زین  تورث  يزاس  هریخذ 
يزودنا تورث  هب  رجنم  رگا  هعـسوت  دنک . رتشیب  ار  دارفا  يداصتقا  يدنم  هرهب  دیلوت  دوزفا  یلم  تورث  هب  ناوتب  ات  دـشاب  روحم  دـیلوت  دـیاب 

هیام تلادع  یبلط :  تلادع  2 ـ  دیازفیب . مدرم  داحآ  تورث  رب  دیاب  هعسوت  تسین  هنالداع  نزاوتم و  هعـسوت  دوش  هعماج  زا  یـصاخ  شخب 
هب رجنم  هعسوت  رگا  تسا .  هعماج  يرادیاپ  هب  رجنم  هعسوت  بولطم  هعسوت  تسا .  هعـسوت  دشر و  مهم  لماوع  زا  هعماج و  يرادیاپ  ماوق و 

اذـل دـنک . یم  لزلزتم  ار  هعماج  يرادـیاپ  تسا و  زاسرطخ  هعماـج  يارب  هعـسوت  نیا  دوش  یـسایس  یگنهرف و  يداـصتقا و  قیمع  فاـکش 
ماوق يرادیاپ و  هجیتن  رد  تلادع و  يارجا  نآ  هجیتن  هدوب و  تلادع  رب  ینتبم  هک  دنک  یم  بلط  ار  يا  هعـسوت  لدم  بالقنا  مظعم  يربهر 

هعسوت یلم :  رادتقا  3 ـ  میزادرپ :  یم  اهنآ  حرش  هب  هک  دنلئاق  هعسوت  يارب  ار  بوچراچ  تسایس و  هدزای  يربهر  مظعم  ماقم  دشاب . هعماج 
یتعنـص يداـصتقا  فلتخم  ياـه  هزوح  رد  تفرـشیپ  هب  یباـیتسد  شخب و  یلاـعت  یهدـناماس  ار  هعـسوت  رگا  دـبای  یمن  ققحت  ملع  نودـب 

يارب هچرگ  تسین .  رـسیم  هطوبرم  شناد  زاـیندروم و  یملع  حطـس  نتـشاد  نودـب  رما  نیا  مینادـب  یعاـمتجا  یگنهرف و  یـسایس  يرواـنف 
یملع رادتقا  تسا .  یملع  رادتقا  زرم  هب  ندیسر  نآ  ندش  هدایپ  هجیتن  هک  دوش  یحارط  دیاب  يا  هعـسوت  اما  میـشناد  ملع و  جاتحم  هعـسوت 

هب ار  هعـسوت  يدـعب  ياهریـسم  میناوـتب  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  یملع  تردـق  زا  یحطـس  شناد و  ملع و  ياـه  هلق  ندروآ  تسد  هب  ینعی 
رثات ریثات و  نیا  دـیازفیب و  هعـسوت  داعبا  رب  یملع  رادـتقا  دوش و  یملع  رادـتقا  هب  رجنم  یعون  هب  هعـسوت  دـیاب  نیاربانب  مییامن .  یط  یتحار 
دشر هیکزت و  یمالسا  تموکح  لدم  رد  یناسنا :  فطاوع  تیونعم و  قالخا و  دشر  4 ـ  دشاب . هتشاد  همادا  یلماکت  دنور  کی  رد  لباقتم 

هک تسا  يا  هعماج  هب  ندیـسر  يارب  تیاهن  رد  اه  تیلاـعف  همه  ینعی  دراد  رارق  تموکح  یتسدـالاب  فادـها  زج  دارفا  يونعم  یقـالخا و 
ماظن رد  یهاگیاج  تسایس  نیا  هب  هجوت  نودب  هعسوت  لدم  یحارط  هنوگره  دنشاب . رادروخرب  تیونعم  سفن و  بیذهت  یعون  زا  نآ  دارفا 
هاگن رد  نیاربانب  دوب . دهاوخن  دنمشزرا  دوشن  قالخا  تیونعم و  دشر  هب  رجنم  روشک  هبناج  همه  ینادابآ  رگا  درادن و  یمالـسا  يروهمج 
تزع یلم :  تزع  5 ـ  دشاب . هعماج  دارفا  يونعم  یقالخا و  دشر  هب  رجنم  هک  تسا  بولطم  يا  هعـسوت  لدم  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح 
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ناگناگیب لباقم  رد  دنک  یم  ساسحا  هدومن و  يرترب  ساسحا  اهتلیضف  نتشاد  هطـساوب  هک  تسا  یتلم  یناگمه  رورغ  ساسحا  یعون  یلم 
هب رجنم  هک  دنناد  یم  بولطم  ار  يا  هعسوت  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  دیامن  یمن  يراوخ  تلذ و  ساسحا  هتـشاد و  نتفگ  يارب  یفرح 
رقف اب  هزرابم  6 ـ  میراذگ .  اپریز  ار  یلم  تزع  میریذپب و  ار  یطیارش  ره  يداصتقا  هعسوت  ندروآ  تسدب  يارب  دیابن  دوش . یساسحا  نینچ 

لماوع زا  یکی  هکلب  تسین  رقف  داسف  لماع  اهنت  هتبلا  دوش .  یم  داسف  هب  رجنم  امومع  رقف  رقف و  هب  رجنم  يراکیب  ضیعبت :  يراکیب و  داسف 
دوش یحارط  يا  هعسوت  دیاب  دندقتعم  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تسا .  نزاوتمان  هعـسوت  ای  هعـسوت و  مدع  لوصحم  يراکیب  تسا .  نآ 

نک و هشیر  هعماج  زا  رقف  تفای  شرتسگ  ضیعبت  نودب  هعـسوت  هیاس  رد  لاغتـشا  رگا  دشاب . ضیعبت  نودب  لاغتـشا  شرتسگ  نآ  هجیتن  هک 
ضیعبت داسف و  رقف و  اب  يراکیب  عفر  اب  دـناوتب  هک  تسا  ماظن  يربهر  بولطم  يا  هعـسوت  نیاربانب  دوش  یم  راهم  زین  داسف  زا  يدایز  شخب 

يژرنا هداد  شیازفا  ار  اه  هنیزه  دراد .  یم  زاب  تسرد  ریـسم  زا  ار  هعماج  ینوناق  یب  لهج و  ینوناق :  یب  لهج و  اب  هلباقم  7 ـ  دنک . هلباقم 
هنوگ هب  یحارط  دیاب  روشک  هعـسوت  لدم  رد  دروآ . یم  ناغمرا  هب  ار  ضیعبت  یتلادع و  یب  عیاض و  ار  قوقح  قح و  دنک  یم  لطعم  ار  اه 

 : اه تیریدـم  یملع  اقترا  8 ـ  دوش . روشک  رد  نوناق  تیمکاح  ینوناـق و  یب  زا  يریگولج  لـهج و  عفر  نآ  يارجا  لـصاح  هک  دـشاب  يا 
مه دنشاب و  هعسوت  تمدخ  رد  دیاب  ناریدم  مه  دنتفرـشیپ .  هعـسوت و  مهم  لماوع  نوناق  نایرجم  هعماج و  هرادا  یلـصا  ياه  هرهم  ناریدم 

ناریدم یملع  اقترا  ياههار  نآ  رد  هک  تسا  بولطم  يا  هعـسوت  بالقنا  يربهر  رظن  هب  دوش . اهتیریدم  یملع  اقترا  هب  رجنم  دـیاب  هعـسوت 
اهداهن و داحآ  همه  ینعی  یعامتجا  طابـضنا  یعامتجا :  طابـضنا  9 ـ  دنیای . تسد  تیلباق  نیا  هب  ناریدـم  نآ  يارجا  اب  هدـش و  ینیب  شیپ 

ياه شقن  تسرد  درکلمع  لصاح  یعامتجا  طابـضنا  دـنزادرپب . شیوخ  ياـه  شقن  تسرد  ياـفیا  هب  یتموکح  تالیکـشت  اـهنامزاس و 
يا هعماـج  دـنک و  کـمک  یعاـمتجا  طابـضنا  هبناـج  همه  ققحت  هب  هک  تسا  بولطم  يا  هعـسوت  تسا .  هعماـج  ازجا  يارب  هدـش  فیرعت 

داحآ دهعت  یعون  یعامتجا  تیلوئسم  ساسحا  یعامتجا :  تیلوئسم  ساسحا  شیازفا  10 ـ  دنوش . افیا  یتسردب  اه  شقن  هک  دروآ  دوجوب 
يرما نینچ  ققحت  دننک . لمع  دوخ  ياه  تیلوئسم  هب  دنک  یم  راداو  ار  نانآ  هک  تسا  یعامتجا  یـصخش و  هژیو  راک  شقن و  ره  اب  مدرم 

هب هک  دـنناد  یم  بولطم  ار  يا  هعـسوت  یمالـسا  ماظن  يربهر  تسا .  یمومع  گنهرف  هلوقم  زا  دـیآ و  یم  لصاح  یگنهرف  راک  هیاـس  رد 
دارفا یگدنز  ریـسم  هدننک  تیاده  انبریز و  هعماج  ره  گنهرف  یگنهرف :  لالقتـسا  11 ـ  دوش . رجنم  یعامتجا  تیلوئـسم  ساسحا  شیازفا 

رد فارحنا  هنوگره  زا  گـنهرف  ظـفح  اذـل  دراد و  تسایـس  داـصتقا و  فلتخم  ياـه  هزوـح  رد  رثوـم  یـساسا و  یـشقن  گـنهرف  تسا . 
هب رجنم  دیاب  هعسوت  و  دشاب . یگنهرف  ياه  هزومآ  رب  ینتبم  دیاب  هعسوت  لدم  یحارط  تسا .  یتایح  تیمها  ياراد  يا  هعماج  ره  تفرـشیپ 

: عبنم دوب . دـهاوخن  بولطم  يا  هعـسوت  دـهد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  روـشک  گـنهرف  لالقتـسا  هک  يا  هعـسوت  دوـش . یگنهرف  لالقتـسا 
یمالسا يروهمج  همانزور 

بالقنا میکح  ربهر  هاگن  زا  یگنهرف  مجاهت  هدنورپ  یناوخزاب 

هچنآ یـسررب  هتـشذگ و  هب  تشگزاب  يوسوم  نسحم -  دیـس  : هدنـسیون بالقنا  میکح  ربهر  هاگن  زا  یگنهرف  مجاـهت  هدـنورپ  یناوخزاـب 
يربهر مظعم  ماقم  ریبعت  هب  یگنهرف و  مجاهت  هلوقم  یـسررب  اـب  راتـشون  نیا  رد  دـنک . یم  رتلهـس  ار  هدـنیآ  ياهتـسایس  باـختنا  میاهدرک 

هک ار  یهار  میراد  دصق  تسام  هعماج  هبالتبم  لکشم  لضعم و  نیرتمهم  زورما  هک  نامروشک  هیلع  هطلس  ماظن  یگنهرف  يوتان  نوخیبش و 
ياه هناـشن  نیتسخن  میئاـمن . هجوتم  دوخ  ریطخ  فیاـظو  هب  ار  یگنهرف  نیلوئـسم  هدـید و  رتنـشور  رتهب و  میئاـمیپب  تسیاـب  یم  هدـنیآ  رد 

بالقنا یگنهرف  تیهام  هب  هجوت  اب  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  دـش .  رادـیدپ  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  لاحترا  زا  سپ  یگنهرف  مجاـهت 
، درادـن دوجو  نآ  يداقتعا  يرکف و  ياه  هیاپ  يدوبان  زج  یهار  صوصرم ، ناینب  نیا  یـشاپورف  يارب  هک  دـنا  هتفایرد  یبوخ  هب  یمالـسا ،

ًافرص ام  راک  هکلب  درک ، میهاوخن  یسایس  هزرابم  یمالسا ، يروهمج  اب  ام  دنرادن .  هتـشادن و  ییابا  چیه  زین  نادب  حیرـصت  زا  هک  نانچمه 
طقاس یمالـسا  يروهمج  ات  مینک  ضوع  ار  مدرم  گنهرف  شنیب و  دـیاب  ام  تسا . یگنهرف  هزرابم  ام  دـیدج  يژتارتسا  ًـالوصا  هنیگنهرف و 
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هب یلیمحت  گــنج  زا  سپ  يور  نـیا  زا  تیوه ص 19 ) باتک  روشک ، زا  جراخ  رد  بـالقنا  دـض  هدنـسیون  افـش ، نیدـلا  عاجـش  . ) دوش
عیسو ياه  هناریو  يزاسزاب  هب  یگدنزاس  تلود  ندوب  مرگرـس  دنتخادرپ . یمالـسا  ماظن  هیلع  یگنهرف ، یمجاهت  تکرح  کی  یهدناماس 
رکفت درک . مهارف  كانرطخ  تکرح  نیا  يارب  ار  یبسانم  رتسب  زین ، یمالـسا  ینید و  گـنهرف  هلوقم  زا  تلفغ  یلیمحت و  گـنج  زا  یـشان 

دـیدرگ و یعقوت  مک  يراـکرپ و  راـثیا ، ییاـسراپ ، صـالخا ، دـهز ، رب  ینتبم  رکفت  نیزگیاـج  هرود ، نیا  رد  يرـالاس  نف  یتارکوـنکت و 
مدرم یتدـیقع  یگنهرف و  ياه  ناینب  يوس  هب  ار  دوخ  هدـنزخ  تکرح  تفرگ و  ناـج  ًاددـجم  تلفغ  نیا  هیاـس  رد  زین  یگنهرف  مسیلاربیل 

رطخ گنز  مجاهت ، نیا  هیلوا  ياه  هناشن  هدهاشم  زا  سپ  بالقنا ، ریـصب  نابدـید  نیا  بالقنا ، هنازرف  ربهر  یطیارـش  نینچ  رد  درک . زاغآ 
ماقم دندرک . بیـسآ  هطقن  نیا  هجوتم  ار  نانآ  تقو ، تلود  نیلوئـسمو  نارازگراک  هب  دوخ  ررکم  ياهرادشه  اب  دـندروآرد و  ادـص  هب  ار 

يدـنب ههبج  کی  رـضاح ، لاح  رد  دـندومرف : هطوبرم  نیلوئـسم  هب  باطخ  یگدـنزاس ، تلود  نیزاغآ  ياه  هاـم  ناـمه  رد  يربهر ، مظعم 
مه گنج  دگنجب . ام  اب  ات  هداتفا ، هار  یلیس  لثم  تسا ، هارمه  اه  هناوتـشپ  ماسقا  عاونا و  لوپ و  تعنـص و  تسایـس و  اب  هک  یگنهرف  میظع 
هدش راتفرگ  مییایب  دوخ  هب  ات  هک  تسا )  ) يا هنوگ  هب  مه  شراثآ  درادن . يریثأت  چـیه  اج  نآ  رد  مه  یمومع  جیـسب  تسین ، یماظن  گنج 

هدـنیآ رد  یگنهرف  نیلوئـسم  یلامتحا  تلفغ  هب  يربهر  مظعم  ماقم  شنکاو  نیلوا  رادـشه ، نیا  رذآ 1368 )  7 يربهر ، مظعم  ماـقم  . ) میا
مدرم و موـمع  نداد  هجوـت  اـه و  يرگرادـیب  فورـصم  هلاـس ، تشه  عـطقم  نیا  رد  بـالقنا  مظعم  يربـهر  تـمه  زا  یمهم  شخب  دوـب .

اهرازبا نییبت  و  نید ؛ قالخا و  گنهرف ، هزوح  رد  اهنآ  يادیپان  مجاهت  و  نمشد ، دیدج  ههبج  يریگ  لکش  هب  یتینما  یگنهرف و  نیلوئسم 
ریـس هب  هجوت  اب  اهرادـشه  نیا  هعلاطم  دـش . یگنهرف و . . . لدابت  اب  نآ  توافت  یگنهرف و  مجاهت  تیهاـم  ناـیب  و  مجاـهت ؛ نیا  فادـها  و 
زور ياه  ینارگنو  بالقنا  مظعم  ربهر  عضاوم  زین  و  زور ، نآ  یگنهرف  ياضف  اب  ـالماک  ار  مرتحم  ناگدـنناوخ  دـناوت  یم  اـهنآ ، یخیراـت 

ره هعماج -  یگنهرف  رصانع  - 1 دیوش . یم  انشآ  اه  یسپاولد  اه و  هغدغد  نیا  زا  ییاه  هشوگ  اب  ریز  رد  دزاس . انـشآ  رتشیب  ناشیا ، نوزفا 
زورما هک  دـننادب  دـیاب  نارگید -  هچ  هیملع و  ياـه  هزوح  هب  ناگتـسباو  هچ  اـه ، هاگـشناد  هب  ناگتـسباو  هچ  دنتـسه ، هچ  ره  دنتـسه ، هک 
ناونع هب  هن  منک ، یم  ضرع  ار  نیا  یگنهرف  مدآ  کی  ناونع  هب  نم  تسا . هتـشاذگ  یگنهرف  مجاهت  يور  ار  دوخ  تمه  نیرتشیب  نمـشد 

دربن رازراک و  هنحـص ي  نیا  رب  دـناوتب  سک  ره  تسا . نایرج  رد  یـسایس  یگنهرف و  يرکف و  رازراک  کی  نـالا  یـسایس . . . مدآ  کـی 
نمشد نالا  هک  دش  دهاوخ  ملسم  شیارب  دزادنیب ، هنحـص  هب  هاگن  کی  دشاب و  هتـشاد  ینهذ  هطاحا ي  دمهفب ، ار  اهربخ  دنک ، ادیپ  طلـست 

هتخاـب و نادـجو  لد و  نید و  ياـه  یگنهرف  اـهدزم و  هب  ملق  دنتـسین  مه  مک  دروآ ، یم  دراو  ار  دوـخ  راـشف  نیرتـشیب  یگنهرف ، قرط  زا 
دـصاقم يارب  هک  روشک -  لـخاد  رد  یکوـت  کـت و  هچ  روـشک و  زا  جراـخ  رد  ًارثـکا  ًاـبلاغ و  هچ  رابکتـسا -  داـسف  طاـسب  ياـپ  هتـسشن 

راک داد . خساپ  دوش  یم  لثم  هب  هلباقم  اب  ار  یگنهرف  دربن  دننک . یم  دنراد  دننکب و  مه  راک  دنیوگب ، مه  رعش  دنرادرب ، مه  ملق  يرابکتسا 
روشک و گنهرف و  نیلوئـسم  اـت  مییوگ ، یم  ار  نیا  تسا ، ملق  وا ، گـنفت  داد . باوج  دوش  یمن  گـنفت  اـب  ار  یگنهرف  موجه  یگنهرف و 

شناد اـت  ناتـسّردم ، هبلط و  یناـحور و  وجـشناد و  ملعم و  زا  مـعا  زیزع -  ناـیگنهرف  امـش  یحطـس و  ره  رد  یگنهرف  روـما  نارازگراـک 
دییامـش و هیـضق  نیا  زابرـس  زورما ، هک  دـینک  ساسحا  دـنراک -  لوغـشم  روشک  یـشزومآ  ماظن  نیا  نوریب  رد  هک  یناسک  ات  ناـتزومآ و 
. تخانـش ار  هنحـص  درک و  زاب  دیاب  ار  اه  مشچ  یماظن ، گنج  لثم  داد . دیهاوخ  ماجنا  يراک  هچ  درک و  دیهاوخ  عافد  هنوگچ  هک  دینادب 

نییاپ ار  شرـس  ددنبب ، ار  شمـشچ  نمـشد ، تیعـضو  نتـسناد  نودب  یناب و  هدید  ییاسانـش و  نودـب  هک  یفرط  ره  مه ، یماظن  گنج  رد 
هک نآ  زا  ای  دنک  یم  راک  نمـشد  هک  دینادن  رگا  تسا . روط  نیمه  مه ، یگنهرف  گنج  رد  دروخ . دهاوخ  تسکـش  دورب ، ولج  دزادنیب و 

ماجنا تسرد  ار  یهدنامزاس  رونام و  دنکن و  هدافتسا  امـش  يورین  زا  وا  ای  دیریگن ، روتـسد  یگنهرف  هدنامرف ي  زا  دیربن ، نامرف  دناد ، یم 
، لـخاد رد  رت  كاـنرطخ  همه  زا  نم ، رظن  هب  زورما  - 2 تشهبیدرا 1369 )  12 يربهر ، مظعم  ماقم  . ) تسا تسکـش  شرـس  تشپ  دهدن ،

گنهرف هرادا ي  هنیمز ي  رد  هک  منک  یم  ساسحا  نم  تسا و  یگنهرف  لیاسم  ام ، لیاسم  نیرت  یـساسا  زا  تسا . . . یگنهرف  ياه  شور 
ار نآ  هنارایـشوه  عیرـس و  یلیخ  یتسیاب  هک  میا -  هدـش  ای  میوش -  یم  یـشوه  یب  تلفغ و  عون  کـی  راـچد  میراد  هعماـج  نیا  یمالـسا 
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هدیمهف دوش ، یم  دراد  هک  ییاهراک  عومجم  زا  ما و  هدرک  ساسحا  نم  هک  روط  نآ  - 3 ( 1369 رذآ  14 يربهر ، مظعم  ماقم  . ) مینک جالع 
ههبج ي تشپ  هک  تسا  نیا  دـننکب ، دـنهاوخ  یم  هک  يراـک  نآ  تسا . . . هدـش  یهدـنامزاس  يا  هبناـج  همه  هلمح ي  هک  تـسا  نـیا  ما ،
، نیلوئـسم هب  دیدش  ناگتـسباو  دعب  دننالوؤسم ، مدقم  طخ  دنمدرم ، بالقنا  ههبج ي  تشپ  دنریگب ، ناشدوخ  ياهوزاب  رد  ًالک  ار  بالقنا 
میزادنیب و نیلوئـسم  رـس  تشپ  هک  یهوبنا  لیخ  نیا  رود  يدنمک  میناوتب  ام  رگا  هک  دـندرک  رکف  اه  نیا  تلم ، داحآ  هوبنا  لیخ  مه  ًادـعب 
هک نویزیولت -  ویدار  رد  یتح  تاعوبطم ، رد  امنیس ، رد  هک  دوش  یم  ساسحا  دش . . . دهاوخ  لح  زیچ  همه  میریگب ، رایتخا  رد  ار  اه  نیا 

ياج هباج  رد  اه و  هراونشج  رد  یگنهرف ، ياه  نلاس  رد  دنراد -  روضح  اج  نآ  رد  يروط  نآ  رـصانع  هرخالاب  اما  تسا ، تلود  هب  قلعتم 
مه شا  یـسایس  الاح  اما  دـننک . . . یم  راک  دـنراد  تسا و  رـضاح  اج  نآ  رد  هعومجم  نآ  زا  هرهم  کی  ای  شخب  کـی  یگنهرف ، قطاـنم 

رایسب هن  تسا ، جالعلا  بعـص  ای  جالع  یب  هک  نیا  هن  مییوگ ، یم  هک  یکانرطخ  هتبلا  تسا . یکانرطخ  رایـسب  راک  راک ، نیا  دنا . . . هدرک 
رگید تقو  نآ  تسا ، يرامیب  دندرک  ساسحا  رگا  تسه ، يرامیب  هک  دـننک  ساسحا  بیبط  رامیب و  هک  نیا  طرـش  هب  تسا ، جالعلا  لهس 
نـالا مراد  نم  دراد و  دوجو  يزیچ  نینچ  هک  میمهفن  امـش  نم و  هک  تساـج  نآ  رطخ  تسا ، جـالعلا  لهـس  یلیخ  تسین ، جـالعلا  بعص 
تسین مزال  دنک ، یم  مامشتسا  یگنهرف  ياضف  کی  رد  هک  یناسنا  میتسه ، یگنهرف  صیخشت  لها  ام  میتسه ، یگنهرف  ام  منک  یم  ضرع 

ام و نویزیولت  ویدار  مه  ام ، ناراگن  همانزور  مه  ار  نیا  تسا . سوسحم  ًالماک  نم  يارب  زورما  دـمهفب ، ار  يزیچ  اـت  دـنیبب  اـی  دـنزب  تسد 
نیا هلئسم  زورما  دننادب ، نارگید -  شرورپ و  شزومآ و  یمالسا و  تاغیلبت  نامزاس  داشرا و  ترازو  لثم  ام -  یتاغیلبت  ياه  هاگتسد  مه 

نم تسا و  ناـیرج  رد  یگنهرف  هئطوت ي  هک  مییوـگ  یم  میا و  هتفگ  ررکم  اـم  هک  نیا  - 4 دادرم 1370 )  23 يربهر ، مظعم  ماقم  . ) تسا
اب نمشد  زورما  منک . یم  هدهاشم  ار  نیا  نم  مهد ، یمن  راعش  تسا . لالدتسا  هب  یکتم  منک ، یم  هدهاشم  مدوخ  لباقم  رد  نایع  هب  ار  نآ 
یم هک  تسا  يا  همدـقم  نامه  نیا  تسام . هیلع  یگنهرف  رایع  مامت  هزرابم  گنج و  کی  لاح  رد  لخاد ، رد  يا  هناـکریز  رایـسب  هویش ي 

ار یناوج  لسن  دیاب  ام  میراذـگن ، دـیاب  ام  تسا . نمـشد  هلیـسو ي  هب  یجیردـت  ندـش  هابت  لاح  رد  ناوج  لسن  منکب . . . ضرع  متـساوخ 
یملع و تیبرت  ملع و  تبون  هک  اـج  نآ  دـنک ، ادـیپ  روضح  دوـب  لـخاد  رد  یی  هثداـح  رگا  دـنک ، عاـفد  دوـب  گـنج  رگا  هک  مینک  ظـفح 
هیام ي هک  ناوج  لسن  نیا  يور  دنک ، هدامآ  ار  دوخ  تسا  هدنیآ  تبحص  هک  ییاج  نآ  دنک ، يزاسدوخ  دناوخب و  سرد  تسا ، یقیقحت 

هتبلا تسا . یگنهرف  ًاتدمع  مه  شالت  نیا  دوش ، یم  شالت  راک و  نوگانوگ ، ياه  هویـش  اه و  لکـش  اب  جیردت  هب  دراد  تسا  دیما  هیکت و 
هچنآ نکیل  دراد . یلمع  هبنج ي  یگنهرف و  ریغ  هبنج ي  هک  دراد  دوجو  دـننکب  داسف  هب  هدولآ  دـنربب و  ار  ناـناوج  هک  نیا  يارب  یلفاـحم 

-5 رویرهش 1370 )  25 يربهر ، مظعم  ماقم  . ) تفایرد دیاب  ار  نیا  تسا ، ناوج  هیحور ي  رکف و  نهذ و  تسا  كانرطخ  همه  زا  شیب  هک 
زا ار  مجاهت  لصا  میناوت  یمن  ام  نآ  راکنا  اب  تسا . ینـشور  تیعقاو  میا ، هدرک  دـیکأت  نآ  يور  اهراب  ام  هک  یگنهرف  مجاـهت  هلئـسم  نیا 
رد امـش  رگا  هنع ،» منی  مل  مان  نم  (، » هیلع هللا  تاولـص   ) نینمؤملاریما لوق  هب  دراد . دوجو  درک ، راکنا  دـیابن  ار  یگنهرف  مجاهت  میربب . نیب 

رادیب ار  تدوخ  نک  یعس  هدرب ، تباوخ  وت  تسا ، هدرب  شباوخ  لباقم  رگنـس  رد  مه  تنمـشد  هک  تسین  نیا  شیانعم  درب ، تباوخ  رگنس 
نانمـشد دیدهت  رد  ام  یمالـسا  یلم و  گنهرف  لصا  هک  نیا  امک  تسا  دیدهت  رد  یگنهرف  بالقنا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  ام  ینک ،

، ام یعمج  ياه  هناسر  رد  یتح  هاگـشناد ، نوریب  رد  هاگـشناد ، رد  مینک . راکنا  تسا ، حـضاو  نشور و  هک  ار  يزیچ  یتسیابن  اـم  تسا . . .
یب رهاظلا  یلع  یگنهرف  ياه  همانرب  رد  دنیارـس ، یم  هک  ییاهرعـش  رد  دـننک ، یم  هک  ییاه  همجرت  رد  دنـسیون ، یم  هک  ییاه  باـتک  رد 

شیارآ هبناج  همه  دیونـش ، یم  دـیتسه -  یگنهرف  يرـصانع  هک  نایاقآ -  امـش  ًاتدـعاق  ار  شربخ  دراد و  دوجو  ایند  رد  هک  ام  هب  طاـبترا 
تسژ و نآ  ام  ینونک  عضو  لباقم  رد  نمـشد  زورما  دراد . . . دوجو  تسا و  هدـش  تسرد  بالقنا  هیلع  كانرطخ  رایـسب  یگنهرف  یماظن 

میدیباوخ میتخانشن و  رگا  میـسانشب ، ار  نمـشد  دیدج  شیارآ  دیاب  ام  دریگ . یمن  دوخ  هب  ار  شیپ  لاس  هاجنپ  ای  لاس  دص  یماظن  شیارآ 
ییادـص رـس و  یب  مارآ و  مادـقا  یگنهرف ، راک  دوخ  لثم  یگنهرف ، مجاـهت  - 6 ( 1370  . رذآ  20 يربـهر ، مظعم  ماـقم  . ) میا هتفر  نیب  زا 

نامه هک  نامیا ، هب  هنابصعتم  ياه  يدنبیاپ  زا  ار  نمؤم  ياه  ناوج  دننک  یعس  هک  تسا  هدوب  نیا  یگنهرف  مجاهت  ياه  هار  زا  یکی  تسا .
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ناوج ینعی  دندرک . هتشذگ  ياه  نرق  رد  سلدنا ، رد  هک  ار  يراک  نامه  دننک ، فرـصنم  دراد  یم  هگن  ار  ندمت  کی  هک  تس  ییاهزیچ 
ورف يادص  دریگ . . . یم  ماجنا  دراد  مه  الاح  راک  نیا  دـندرک ، لوغـشم  اهزیچ  نیا  يراسگ و  یم  ینارتوهـش و  داسف و  هب  ملاع  رد  ار  اه 

، هتساوخن يادخ  دیشابن -  رادیب  یگنهرف  رصانع  تلم و  امـش  رگا  نمـشد -  یکریزریز  یناهنپ و  مجاهت  زا  یـشان  داقتعا  نامیا و  نتخیر 
شرایتخا رد  وئدـیو  کی  لوا  رگا  دـندرک ، شا  هرـصاحم  رگا  ار  ام  هتفر  ههبج  ناوج  تسین ، جـالع  لـباق  رگید  هک  دـیآ  یمرد  یتقو  نآ 

، دندناشک سلجم  دنچ  هب  ار  وا  دعب  دندرک و  کیرحت  ار  وا  توهش  دندرک ، راداو  حیقو  یسنج  ياه  ملیف  ياشامت  هب  ار  وا  دعب  دنتـشاذگ 
یم ار  راک  نیا  دراد  نمشد  الاح  دننک و  یم  دساف  یناوج  يورین  جوا  رد  ار  ناوج  دشاب ، هتشاد  دوجو  یتالیکشت  یتقو  دش !؟ دهاوخ  هچ 
ادخ و  تسا ، تسار  نیا  دننز . یم  یگنهرف  نوخیبش  دنراد  اه  نیا  متفگ  تقو  کی  نم  - 7 دادرم 1371 )  21 يربهر ، مظعم  ماقم  دنک (. 

هچ دراد  نمشد  هک  تسا  تفتلم  دنیب  یم  ار  هنحص  هک  یـسک  دننیب . یمن  ار  هنحـص  ینعی  دنمهف . یمن  یـضعب  تسا ، تسار  هک  دناد  یم 
اب تلم ، کی  هک  منک  ضرع  هاتوک  هداس و  هلمج  کـی  رد  نم  تسه ! مه  ینوخیبش  هچ  تسا و  نوخیبش  هک  دـمهف  یم  دـنک و  یم  راـک 

مشچ و تسد و  ندب ، مشچ و  تسد و  اب  هن  تسا ، نامیا  اب  ندرک  تمواقم  ندیگنج و  هزرابم و  ًالصا  دنک ، یم  هزرابم  شداقتعا  نامیا و 
دراو ار  شیاه  فرح  دوشب و  ام  روشک  دراو  شیاهویدار  اب  دوشب ، ام  روشک  دراو  يربخ  جاوما  اـب  نمـشد  رگا  ـالاح  تسا . . . رازبا  ندـب 

نمشد لباقم  رد  یگداتـسیا  درادن ، يا  هدیاف  مالـسا  زا  عافد  تسین ، بوخ  هزرابم  هک  دنک  دراو  روج  نیا  تلم  نهذ  رد  دنک و  ام  روشک 
یقاب مالـسا  نانمـشد  هیلع  يا  هزرابم  ناریا ، تکلمم  رد  مه  زاب  ایآ  دیا ، هدرک  ررـض  دینک  هزرابم  دیـشکب و  تمحز  هچ  ره  درادن ، يرمث 

اه تلم  یلیخ  دـننک ، یمن  هزرابم  مالـسا  نانمـشد  اکیرمآ و  اـب  هک  دنتـسه  اـیند  رد  ناناملـسم  زا  یلیخ  هن ! هک  تسا  مولعم  دوب ؟ دـهاوخ 
اهنآ اب  چـیه  هک  دـننک  یمن  هزرابم  مالـسا  نمـشد  اب  اما  دـننک ، یم  مه  تدابع  دـنناوخ ، یم  مه  زاـمن  دـنناوخ ، یم  مه  نآرق  هک  دنتـسه 

هب تبـسن  يدهز  درادـن ، يزوریپ  هب  يدـیما  درادـن ، هزرابم  هب  يداقتعا  هک  یتلم  هب  ار  ام  تلم  دـناوتب  نمـشد  رگا  دـننک ! یم  مه  یتسود 
زا رت  بجاو  دوش  یم  يا  هزرابم  یگنهرف ، هزراـبم  هک  تساـج  نیا  تسا . هدـش  زوریپ  دـنک ، لیدـبت  درادـن  يداـم  یناوهـش و  ياـه  هولج 
رد ام  ياه  ناوج  ههبج  ههبج ، کی  دـنک ، یم  راک  دراد  نمـشد  فلتخم ، ياه  ههبج  رد  نالا  دـننک . یم  ار  راـک  نیا  دـنراد  نـالا  بجاو .

هزیکاپ زغم  هزیکاپ و  مسج  هزیکاپ ، لد  دـنا ، تلم  نیمه  ياه  هچب  ام ، هزیکاـپ  ياهرـسپ  رتخد و  اـم ، زیزع  ياـه  ناوج  نیا  تسا . سرادـم 
نالا راون  وئدیو و  ملیف و  اب  توهـش ، جیهم  ياه  سکع  ندرک  شخپ  اب  یناوهـش ، تاکیرحت  اب  اه ، تثابخ  ماسقا  عاونا و  اب  دنراد  ار  اهنآ 

! داسف هب  دـنناشک  یم  داسف  هب  ار  اهنآ  دـنروآ و  یم  شوج  هب  اه  تلاذر  اه و  تثابخ  ماسقا  عاونا و  اـب  و  دـننک . . . یم  ار  راـک  نیا  دـنراد 
مجاـهت هب  اـم  یتقو  هک  دـنا  هدرک  لاـیخ  يا  هدـع  دـننک . یم  دراد  هک  تسا  ییاـهراک  زا  یکی  نیا  تسا ! یگرزب  تیاـنج  هچ  نیا  دـینیبب 

مدرم تسا . هدرکن  تیاـعر  تسرد  ار  شباـجح  ناـبایخ  رد  رفن  کـی  هک  تـسا  نـیا  ناـم  هلئـسم  طـقف  مـینک ، یم  هـلمح  برغ  یگنهرف 
هناخ لخاد  رد  هک  تسا  نآ  هیـضق  لصا  تسا ، یعرف  نیا  تسین ، اه  نیا  هلأسم  لیلق ، يدارفا  الا  دننک ، یم  تیاعر  ار  ناشباجح  هللادمحب 
رطخ تسا ، ناهنپ  هکنآ  تسین ، راکـشآ  هکنآ  دـننک . یم  راک  دـنراد  اجنآ  نانمـشد  دریگ و  یم  همـشچرس  اه  ناوج  عماجم  زا  تساـه و 
وناز هب  ار  نمشد  دنتـسناوت  هزرابم و  نادیم  رد  دنتفر  رود ، دنتخادنا  ار  تذل  یتحار و  رود ، دنتخادنا  ار  توهـش  ام  ياه  ناوج  تساجنآ ،

تاذل هب  ار  ام  ياه  ناوج  هک  تسا  نیا  وا  ماقتنا  تسیچ ؟ شماقنما  . دریگ یم  ار  شماقتنا  ام  ياه  ناوج  زا  دراد  نمـشد  الاح  دـنروایبرد .
یم تسرد  وئدیو  دننک ، یم  رـشتنم  اه  ناوج  نیب  یناجم  دننک و  یم  پاچ  لذتبم  سکع  دننک ، یم  جرخ  لوپ  دنک ، مرگرـس  تاوهـش  و 

، دنروآ یم  تسد  هب  مه  لوپ  قیرط  نیا  زا  هدع  کی  هتبلا  دننک ، هاگن  هک  نآ  نیا و  هب  دنهد  یم  یناجم  ار  توهش  جیهم  ياه  ملیف  دننک ،
شخپ هنادازآ  رگید ، ياهروشک  رد  ار  اهنآ  دنناوت  یم  دننک ، یمن  يراذگ  هیامرـس  لوپ  يارب  دننک ، یم  يراذـگ  هیامرـس  هک  ییاهنآ  اما 

، هللا نیب  اننیب و  الاح  تسا ، مجاهم  کی  موجه  نیا  دننک . دوبان  عیاض و  ار  ناوج  لسن  دنهاوخ  یم  اج  نیا  دنروایب ، تسد  هب  لوپ  دـننک و 
همه زا  رت  بسانم  وا  يارب  یتازاجم  هچ  درک ، ریگتسد  دنز  یم  نماد  دراد  ار  يداسف  نینچ  هک  ار  یـسک  روشک ، نیا  ییاضق  هاگتـسد  رگا 
یم ینارتوهـش  داسف و  يداو  هب  ار -  ام  موصعم  ياه  هچب  ار ، ام  هزیکاپ  كاپ و  ناناوج  ار -  تکلمم  نیا  ناوج  نارازه  هک  یـسک  تسا ؟
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-8 تشهبیدرا 1372 )  15 يربهر ، مظعم  ماقم  . ) دنوش تازاجم  هجو  نیرتدیدش  هب  دـیاب  اه  نیا  نم ، رظن  هب  تسیچ ؟ شتازاجم  دـناشک ،
یساسا و هخاش  ود  متـسه ، ساسح  نآ  هب  تبـسن  ًاحور  ًابلق و  ًاتقیقح و  مروآ و  یم  مسا  نآ  زا  اهراب  هدنب  هک  یگنهرف  مجاهت  هلئـسم  نیا 
هک یموب  گنهرف  ياج  هب  هناگیب  گنهرف  ندرک  نیزگیاـج  زا  تسا  تراـبع  یکی  تسا ، هجوت  لـباق  امـش  يارب  شیود  ره  هک  دراد  مهم 

نیا دش . عطق  یمالسا  نارود  رد  هتفرگ و  یم  ماجنا  یسابع  هاش  خرن  دازآ و  تروص  هب  يولهپ  نارود  رد  هک  تسا  يراک  نامه  همادا  نیا 
هب یمالـسا و  يروهمج  هب  هلمح  زا  تسا  ترابع  مود  هخاش  هخاش ، کی  نیا  دریگب ، ماجنا  دیاب  راک ، نامه  هک  دنروآ  یم  راشف  دنراد  اه 
ای اه  باتک  میظنت  ای  اه  همانشیامن  ای  اه  ملیف  هیهت  اب  نتشون ، اب  یگنهرف  قیرط  زا  ناریا ، تلم  ياه  شزرا  یمالسا و  يروهمج  ياه  شزرا 

ناریا هلئسم  هلئسم ، تسین ، صاخ  رـشق  کی  هلأسم  دریگ . . . یم  ماجنا  دراد  هناگیب  تیاده  اب  ام  روشک  رد  نالا  مه  راک  نیا  اه ، همانلـصف 
. دنک یخوش  نیا  اب  دهاوخ  یم  نمـشد  تسا ؟ یخوش  رگم  تسا ، تلم  کی  ياه  هتخودنا  نیرتزیزع  هلئـسم  ، تسه مالـسا  هلئـسم  تسا ،

راک دیاب  همه  دـیایب . دوجو  هب  دـیاب  یگنهرف  ياهرگنـس  دـیایب . دوجو  هب  یگنهرف  ههبج  دـیاب  دریگب . يزاب  هب  ار  نیا  دـهاوخ  یم  نمـشد 
راـک یگنهرف  هنیمز  رد  دـنناوت  یم  دندادعتـسا -  ياراد  هک  ییاـهنآ  همه  همه -  هک  تسا  يزور  زورما ، تسا ، راـک  زور  زورما ، دـننک و 

اه ناوج  دنشاب . رایشوه  دیاب  اه  ناوج  - 9 دادرم 1372 )  8 يربهر ، مظعم  ماقم  . ) دریگب ماجنا  دـیاب  هک  تسا  دایز  مه  هدرکن  راک  دـننک .
طایتحا اب  لکـش  هب  نآ  اب  دیاب  دسر  یم  دنرادن  هقالع  تلم  نیا  تشونرـس  هب  چیه  هک  یناسک  هلیـسو  هب  اهزرم  يارو  زا  هچنآ  دننادب  دیاب 
نینچمه یگنهرف و  يالاک  الاک ، زا  معا  تفریذپ -  دنتسرف  یم  اهزرم  يوس  نآ  زا  هک  ار  هچ  ره  طرش  دیق و  یب  دوش  یمن  درک . دروخرب 

کی دـینک ، هاگن  دـننک  یم  هک  یتاغیلبت  نیا  رد  امـش  اه ، ناوج  نیمک  رد  صوصخب  تسا ، نیمک  رد  نمـشد  یگنهرف -  یغیلبت و  جاوما 
رد تسا . ندرک  دساف  يرگناریو و  تهج  رد  نمـشد  تاغیلبت  دوش . یمن  هدز  یفرح  یمادقا و  مدرم  هشیدنا  یقرت  دشر و  تهج  رد  هملک 

رویرهش 1375)  27 يربهر ، مظعم  ماقم  . ) درک دروخرب  نآ  اب  طایتحا  اب  دیاب  تسا . ناناوج  مسج  رکف و  راک و  يورین  نرک  لطعم  تهج 
ینید تاداقتعاو  ناـمیا  نتخیر  ورف  يادـص  دـشن . هداد  نآ  هب  تقو  تلود  يوس  زا  يا  هتـسیاش  خـساپ  چـیه  اهرادـشه ، همه  نیا  مغر  هب 

مگ یحیرفت  زکارم  يداصتقا و  ياه  ناینب  تاسیسأت ، اه ، جرب  زاس  تخاس و  زا  یشان  يادص  ورـس  وهایه و  رد  نانچ  ناناوج  هژیوب  تلم ،
يرازفا تخـس  ياه  هزوح  رد  هلـصاح  تاـقیفوت  زا  فوعـشم  تقو ، تلود  هتـشادن و  دوجو  ینینط  ییادـص و  زگره  ییوگ  هک  دوب  هدـش 

مهم نیا  هب  هجوت  نودـب  روشک ، یگدـنزاس  : » يربهر مظعم  ماقم  ریبعت  هب  هکنیا  زا  لفاغ  تخات . یم  شیپ  هب  تخاس و  یم  نانچمه  ماظن ،
هتفر مهم ، هلوـقم  نیا  زا  تلود  گرزب  تلفغ  نمهب 1376 )  5 يربهر ، مظعم  ماقم  . ) تسین يا  هنالقاع  هنامیکح و  راـک  یگنهرف ) راـک  )

یگنهرف فادـها  دـیدرگ . ساسحو  مهم  هصرع  نیا  رد  یگنهرف  مسیـشرانآ  یعون  اـه و  یناـماسبان  زا  یجوم  ندـمآ  دـیدپ  هب  رجنم  هتفر 
هب نیهوت  دـش . یم  بیقعت  یناتـساد  تاـیبدا  قیرط  زا  ًاتدـمع  رـشن و  هزوح  رد  ًاـعون  نآ ، زا  شیپ  یکدـنا  یناـمز و  عطقم  نیا  رد  نمـشد 

لاذتبا يریوصت ، ینایب و  سکس  جیورت  سدقم ، عافد  ياه  شزرا  ینید و  تاسدقم  نتفرگ  هرخس  هب  ماظن ، مالسا و  يداقتعا  ياه  شزرا 
، دـعب هب  بالقنا  مود  ههد  زا  دـش . یم  لابند  مامت  تحاقو  اب  راـثآ  هنوگ  نیا  رد  هک  دوب  یتاـعوضوم  هلمج  زا  یـسنج ، يدازآ  یقـالخا و 

دقاف رب و  نامز  یجیردت ، لوا ، عون  تامادقا  فالخ  رب  تامادقا  نیا  دـش . نورد  زا  یتامادـقا  هب  فوطعم  اکیرمآ  ياه  تسیژتارتسا  هاگن 
هنامحر یب  مجاهت  دروم  نورد  زا  ار  ماظن  رادـتقا  رـصانع  اـه و  هیاـپ  تسناوت  یم  هک  نیا  نمـض  دوب . دربن  نیداـیم  لومعم  ياـه  تنوشخ 

رد اهرازبا  نیرترثوم  و  دوب ، بالقنا  يدعب  ياه  لسن  یبالقنا  ینید و  تیوه  یناکلپ  رییغت  یلـصا  فده  درکیور ، نیا  رد  دهد . رارق  دوخ 
اهنآ يداقتعا  ياهرواب  يرکف و  ینابم  رد  کیکـشت  ناناوج و  نیب  رد  هژیوب  یقالخا ، يراب  دـنب و  یب  اـشحف و  داـسف و  جـیورت  هژورپ  نیا 

یمالسا بالقنا  تسکش  يارب  هطلس  ماظن  رگید ، ینایب  ه  دهد . یم  لکش  ار  مدرم  یعامتجا  يدرف و  راتفر  يانبریز  هیاپ و  عقاو  رد  هک  دوب 
تابث یب  تسایـس   » یکی دروآرد : ارجا  هلحرم  هب  يدـج  روط  هب  ار  تسایـس  ود  ریخأت ، مدـقت و  یکدـنا  اـب  بـالقنا ، موس  مود و  ههد  رد 

، قالخا هزوح  هک  یگنهرف » مجاـهت  يدربهار  تسایـس  ، » يرگید دوب و  ناریا  رد  يوروش  یـشاپورف  حرط  يزاـسزاب  عقاو  رد  هک  يزاـس »
همادا زین  زورما  ات  يدوعص  يدنور  اب  زاغآ و  مود  ههد  زا  صخشم  روط  هب  هک  یگنهرف  مجاهت  هژورپ  داد . یم  شـشوپ  ار  نید  گنهرف و 
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هداد و رارق  فدـه  دروم  ار  ام  ناوج  قّـالخ و  هتـسرون ، لـسن  هژیوب  ناـمروشک  یگنهرف  یقـالخا و  ياـه  هزوح  تینما  تقیقح  رد  دراد ،
یبرغ راک  هنهک  ياه  تسیژتارتسا  ناحارط و  فادها  هب  نآ  ندوب  وگخـساپ  دنک  یم  بیغرت  تسایـس  نیا  موادـت  هب  ار  هطلـس  ماظن  هچنآ 

یمالـسا روشک  اـهروشک ، نیا  نیرت  مهم  دوب . هارمه  تیقفوـم  اـب  دـش و  هدوـمزآ  رگید  ياـهروشک  رد  نیا  زا  شیپ  تسایـس ، نیا  تسا .
هب هنیزه  نیرت  مک  اب  ار  نآ  دنتشاداو و  تمیزه  تسکش و  هب  ار ، یمالسا  مهم  روشک  نیا  تسایـس  نیا  لامع  اب ا  اه  ییاپورا  دوب . سلدنا 

نانمشد يارب  اما  تسا ، زومآ  تربع  رابمغ و  خلت ، رایسب  هچرگ  ناناملسم  ام  يارب  ایناپسا )  ) سلدنا تشذگرس  دندروآرد . دوخ  فرـصت 
. تسا یمالسا  ياه  نیمزرس  همه  رد  هیصوت  لباق  يا  هخسن  قفوم و  رایسب  يا  هبرجت  ناناملـسم و  اب  ییورایور  رد  ناشخرد  یگرب  مالـسا 

حیرشت نینچ  ار  كانرطخ  تسایس  نیا  یگنهرف ، نیلوئسم  ناناوج و  هب  ییاهرادشه  نمـض  دوخ ، نانخـس  زا  یکی  رد  يربهر  مظعم  ماقم 
لسن تسه و  نامیا  مالسا و  هک  ییاج  ره  تارطخ  نیا  دیتسه . كانرطخ  رایسب  يا  هئطوت  فده  اه  ناوج  امـش  زورما  دنک : یم  لیلحت  و 

نآ هب  دـیاب  امـش  نم و  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دراد . دوجو  مه  اـهنآ  زا  ییاـهر  دراد . دوجو  دراد ، تقیقح  تیونعم و  يوس  هب  لد  ناوـج 
هیصوت نیا  درک . اه  ییاکیرمآ  هب  يا  هیصوت  هتشذگ  لاس  رد  لیئارسا ، بصاغ  یتسینویهص  روشک  لوا  زارط  نالوئسم  زا  یکی  مینک . رکف 
هدوهیب هک  دوب  نیا  اهییاکیرمآ  هب  يو  هیـصوت  تسین . يا  هنایفخم  یناهنپ و  رما  دـش و  سکعنم  تنرتنیا  یجراـخ و  تاـعوبطم  رد  ًـالماک 

، دیهاوخ یم  ار  هنایمرواخ  رگا  تسا . ناریا  امش  یلصا  هلئسم  دینکن . فلت  لیبق  نیا  زا  ییاهروشک  یلامش و  هرک  قارع و  اب  ار  دوخ  تقو 
تسین ناتسناغفا  یلامش و  هرک  قارع و  لثم  ناریا  اما  تساجنآ ، همشچرس  نوناک و  دیورب ، ناریا  غارـس  دینکن ، قارع  فورـصم  ار  ناتتقو 

يراک دـیاب  دـنا . هدرک  ظفح  ار  نآ  مدرم  تسا ، یکتم  مدرم  هب  یمالـسا  تموکح  ماظن و  درک . ریخـست  ار  نآ  یماـظن  هلمح  اـب  ناوتب  هک 
هب ییاـکیرمآ ، تیبرت  گـنهرف و  یبرغ و  تاـیبدا  گـنهرف و  جـیورت  اـب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  شهار  دـننک . اـهر  ار  نآ  مدرم  هک  دـینک 

، لاس دـنچ  تشذـگ  زا  دـعب  دـندرک ، اهر  ار  تاقلعت  نیا  مدرم  یتقو  داد . قوس  ناشخیرات  تنـس و  گـنهرف و  نید و  هب  تبـسن  ییارگاو 
ار یمالسا  ماظن  ینعی  گرزب ، عنام  نیا  دیناوت  یم  رصتخم ، یماظن  ًانایحا  كرحت  هلمح و  کی  اب  دینک ، فرـص  يا  هیامرـس  هک  نیا  نودب 
دندش و یم  ناریو  ییاکیرمآ  ياهکشوم  رثا  رب  ناتسناغفا  ياهرهش  اهاتسور و  یتقو  زین ، هتشذگ  لاس  رد  نیا  زا  شیپ  دیرادرب . هار  رـس  زا 

نیا ياـج  هب  رگا  تفگ : اـکیرمآ  یماـظن  تسیژتارتـسا  کـی  دـندز ، یم  اـپ  تسد و  اـه  ییاـکیرمآ  ناراـبمب  ریز  ناتـسناغفا  موـلظم  تلم 
نیا فرص  نودب  دیتسرفب ، ییاکیرمآ  یبرغ و  کبس  ياهششوپ  ینارتوهش و  لیاسو  هنانز و  ریز  سابل  ناغفا ، ياه  ناوج  يارب  اهکـشوم ،
يد یـس  تکار ، کشوم و  بمب و  ياج  هب  دنام . یم  یقاب  نات  هسیک  رد  تاحیلـست  جرخ  دینک و  فرـصت  ار  ناتـسناغفا  دیناوت  یم  هنیزه 

زورما تسایس  دوش . . . یم  ناسآ  امـش  رب  راک  تقو  نآ  دینک . جیورت  اهنآ  نایم  ار  توهـش  جیهم  تایبدا  اه و  هرظنم  یفارگونروپ و  ياه 
هک تسا  یساسا  یعوضوم  هکلب  درادن ، هظعوم  لکش  مراذگ  یم  نایم  رد  امـش  اب  نم  هک  یعوضوم  تسا . ناریا  ندرک  یـسلدنا  تسایس 

تلم و زا  یمین  زا  شیب  هک  روشک  ناوج  لسن  دوش . . . یم  هتـشاذگ  نایم  رد  دیـشاب -  ناـناوج  امـش  هک  تلم -  کـی  رـصانع  نیرتهب  اـب 
یعناوم هچ  وا  هجوم  لوبق و  لباق  سدـقم و  ياهفدـه  دـنلب و  ياهنامرآ  گرزب ، ياـهوزرآ  لـباقم  رد  دـنادب  دـیاب  تسا ، روشک  تیعمج 

ندمت دهم  روشک  نیا  دندروآ . دوجو  هب  یمالسا  يروشک  هسنارف ، بونج  ات  ایناپسا  اپورا و  بونج  رد  ناناملـسم  يراگزور  دراد . دوجو 
اهیبرغ دوخ  دراد و  ییاهناتساد  نیمزرس  نآ  رد  ملع  ییافوکش  دش . افوکش  مالسا  هیلوا  نورق  یسلدنا  ندمت  نامه  زا  اپورا  رد  ملع  دش و 

، اهنآ دوخ  اما  دننک ، كاپ  یلکب  ار  اه  ناملسم  مان  فذح و  ملع  خیرات  زا  ار  قرو  نیا  دننک  یم  یعـس  نونکا  هتبلا  دنا . فرتعم  نآ  هب  زین 
، دنریگب سپ  اه  ناملـسم  زا  ار  سلدنا  دنتـساوخ  یتقو  اه  ییاپورا  تسا . هدش  تبث  مه  ام  خیراوت  رد  هتبلا  و  دنا ، هدرک  تبث  ار  خیرات  نیا 

دـساف هب  اهنآ  دندوب . لاعف  مالـسا  هیلع  یـسایس  زکارم  مالـسا و  نانمـشد  اما  دندوبن ، اه  تسینویهـص  زور  نآ  دندرک . تدم  دنلب  یمادـقا 
ناتسکات هک  دوب  نیا  اهراک  زا  یکی  دنتشاد . یـسایس  ای  یبهذم  یحیـسم ، فلتخم  ياه  هزیگنا  اتـسار  نیا  رد  دنتخادرپ و  اه  ناوج  ندرک 

قوس دوخ  نارتخد  نانز و  تمـس  هب  ار  اه  ناوج  دـنهد . رارق  اه  ناوج  رایتخا  رد  یناجم  روط  هب  ار  اهنآ  بارـش  ات  دـندرک  فقو  ار  ییاه 
مه زورما  دنک . یمن  ضوع  ار  تلم  کی  ندرک  دابآ  ای  دساف  يارب  یلصا  ياههار  نامز  تشذگ  دننک . هدولآ  توهش  هب  ار  اهنآ  ات  دنداد ،
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، یمالسا گنهرف  دنراد . دانع  نآ  اب  دنزرو و  یم  هنیک  یمالـسا  گنهرف  هب  دنراد . مه  یگنهرف  فادها  اهنآ  دننک . یم  ار  راک  نیمه  اهنآ 
. تسا هداد  رارق  دـیدرت  دروـم  تسا ، برغ  هتـشارفارب  مچرپ  هـک  ار  یـسارکمد  لاربـیل  هدیـشک و  شلاـچ  هـب  ار  اـپورا  نارکفنـشور  يارآ 

نیا دنک و  یم  جیورت  ناناملسم ، ینویلیم  دص  دنچ  درایلیم و  کی  گرزب و  هعماج  رد  ار  تداشر  یبلط و  لالقتسا  حور  یمالسا  گنهرف 
هعماـج نیا  یمالـسا  گـنهرف  دراد . يرتشیب  تدـش  ینیمز ، ریز  یتفن و  عباـنم  کـیژتارتسا و  ظاـحل  زا  اـیند  هقطنم  نیرت  ساـسح  رد  رما 

اهوگدنلب رد  اهنآ  هتبلا  دنراد . ار  نآ  ندیبوک  دصق  دنزرو و  یم  هنیک  نآ  هب  نیاربانب  تسا ، هتخادنا  دوخ  ددـجم  تایح  رکف  هب  ار  گرزب 
. دنتسین دازآ  ثحب  یسارکمد و  وگتفگ ، لها  اهنآ  تسا . نیغورد  يراعش  نیا  اما  دنیوگ ، یم  نخس  یسارکمد  وگتفگ و  دازآ و  ثحب  زا 
زا دـنیوگ  یم  دـننک ، یم  جـیورت  ار  لهاست  حـماست و  يداقتعا ، تاـیلوا  تامّلـسم و  رد  کـش  تیکاکـش ، مسیلارولپ ، ناریا ،  لـخاد  رد 

یتقو تسا . یمالـسا  عماوج  ناریا و  هعماج  لخاد  هب  طوبرم  نیا  اما  دیـشاب ، هتـشاد  حماست  لهاست و  نآ  هب  تبـسن  دـیرذگب و  ناتدـیاقع 
، يزاس هباشم  تسین ، وگتفگ  ياج  رگید  دـننک ، یم  باطخ  یبرغ  ییاکیرمآ و  ياه  شزرا  ار  نآ  ناشدوخ  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  ثحب 
، يربهر مظعم  ماقم  . ) دنکن یـضارتعا  نیرت  کچوک  اهنآ  لباقم  رد  دیاب  ایند  هک  تسا  یملـسم  تاداقتعا  يزاس ، یناهج  يزاس ، ناسکی 

عون نابلط و  حالـصا  تیمکاح  هرود  رد  روشک  یگنهرف  نایلوتم  تلود و  يوس  زا  هدش  ذاختا  ياه  تسایـس  یـسررب  نیدرورف 1381 )  6
تلود و رب  مکاح  يرکف  ياضف  نارازگراک و  هعومجم  یشنیب  ياه  تلصخ  قیقد  تخانش  مزلتـسم  هدیچیپ ، يژتارتسا  نیا  اب  اهنآ  ههجاوم 

زادنا مشچ  ناوت  یم  تسایـس ، گنهرف و  هزوح  رد  نآ  ياه  هصخـشم  هرود و  نیا  یلک  ياضف  هب  یهاگن  اب  تسا . نآ  یگنهرف  نیلوئـسم 
روشک یگنهرف  ياه  نارحب  دـیدشت  ای  راهم  رد  نآ  شقن  تلود و  ياه  تسایـس  یخیرات و  عطقم  نیا  یگنهرف  تیعـضو  زا  يرت  فاـفش 

ياهدادـیور تاقافتا و  هرود  نیا  رد  تسا . رادروخرب  یمهم  ياه  هصخـشم  زا  نابلط  حالـصا  تیمکاح  هلاـس  تشه  هرود  تفاـی .  تسد 
گـنهرف و هصرع  دریگ . رارق  ثحب  دروم  دوخ  ياـج  رد  دـیاب  هک  تسویپ  عوقو  هب  لـلملا  نیب  یجراـخ و  تسایـس  هزوح  رد  مهم  رایـسب 
ود نآ  یلماعت  درکیور  هزوح و  ود  نیا  گنتاگنت  طابترا  لیلد  هب  دوب . نیریـش  خلت و  تاقافتا  زا  هدنکآ  زین ، هرود  نیا  رد  یلخاد  تسایس 

هـصخشم نیرت  مهم  رظنم  نیا  زا  میتسه . هدـش  دای  ياه  هزوح  رد  هرود  نیا  ياه  هصخـشم  نیرت  هتـسجرب  یـسررب  هب  ریزگان  رگیدـکی ، اب 
تیلاعف شرتسگ  روشک ، یـسایس  ياضف  هقباس  یب  عیـسوت  زا : دـنترابع  دزاس ، یم  زیامتم  لبق  ياه  هرود  هب  تبـسن  ار  هرود  نیا  هک  ییاـه 

، روشک یـسایس  ياضف  ندـش  هزیلاکیدار  يرگـشاخرپ و  یلم ، تابلاطم  رد  يرگن  هبناـجکی  تاـعوبطم ، بازحا و  ریظن  یندـم ، ياـهداهن 
یمتاخ ياقآ  هک  ییارگنوناق  راعـش  مغر  یلع  يا . هریجنز  ياه  نارحب  زا  يا  هراپ  روهظ  هرخـألاب  یگنهرف و  مسیـشرانآ  يزیتس و  راـجنه 

اب هک  تفرگ  رارق  یهورگ  فرـصت  رد  يراگنا  رازبا  رثا  رد  مه  هلوقم  نیا  دنتـشاد ،  رارـصا  نآ  رب  هداد و  نآ  دـعب  مه  تاباختنا و  رد  مه 
نایرج اریز  دـنا . هدوب  اه  تصرف  نتفای  یپ  رد  هراومه  یگنهرف  یبالقنا و  ینید ، ياه  ناینب  مدـه  يارب  تیمکاـح ، رد  دوخ  هبقع  هب  هجوت 

کی هباثم  هب  هن  نامرآ و  کی  ناونع  هب  هن  ار  ییارگنوناق  هک  دش  یم  تیاده  ریبدـت و  يرـصانع  يوس  زا  هرود ،  نیا  رد  ییارگنوناق  یلک 
اب تبس  باحـصا  نوچمه  ای  دنتـساوخ و  یم  شیوخ  فادها  دصاقم و  يارب  يا  هلیـسو  ارنآ  هکلب  هعماج ، روما  ییالقع  ماظتنا  يارب  رازبا 

ياـهراتفر هچ  دـنا . هتـساوخ  اـپ  هب  هرود  نیا  رد  اـه  بوشآ  اـه و  هنتف  هچ  نآ ، رثا  رد  هک  میدـید  و  دـنداتفا . نوناـق  ناـج  هب  نوناـق ، رازبا 
ياهداهن لباقم ، رد  دندش و  هتـسکش  ضقن و  ییارگنوناق  مسا  هب  هک  ینیناوق  هچ  دنتفای . زورب  روهظ و  ناکما  نوناق ، رهم  اب  هک  ینوناقریغ 

. دندش یم  ینکش  نوناق  هب  مهتم  فلختم ، یطاخ و  تاعوبطم  نکش و  نوناق  رصانع  اب  دروخرب  لیلد  هب  هیئاضق ، هوق  لثم  لوئـسم ، ینوناق 
هب تسا ، ینابایخ  ياه  بوشآ  لرتنک  ینوناقریغ و  تاکرحت  اب  دروخرب  هک  دوخ  فیاظو  نیرت  یلّوا  هب  لمع  لیلد  هب  یلم  تینما  ناظفاح 

نوناق هب  نابهگن  ياروش  هدـش و  یقلت  ینوناقریغ  یباوصتـسا ، تراظن  ریذـپان  هشدـخ  لصا  دـندیدرگ . نوناق  لـیوحت  ییارگ  نوناـق  مسا 
اه هناسر  رب  یلو  دنرادن  رارق  تردـق  رداصم  رد  نونکا  هدرک و  درت  مدرم  ار  يدادرخ  مود  یطارفا  رـصانع  هکنیا  اب  دـیدرگ . مهتم  ینکش 

یمک اب  دـننک .  یم  لابند  ار  تاحالـصا  نارود  ياهتـسایس  نامه  نآ  زا  يرازبا  هدافتـسااب  رما  نیا  رد  یفاک  هبرجت  تلعب  هتـشاد و  طلـست 
يراگنا هداس  اب  یتح  هدوب و  يدادرخ  مود  رگید  ياههورگ  اب  فالتئا  لاـبند  هب  دـیدج  درکیور  رد  هک  راـشف  ياـههورگ  راـتفر  رد  تقد 
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هب زونه  اهنیا  میوش .  یم  برغ  هب  اهنآ  یگتـسبلد  یگتـسباو و  هجوتم  دننک  هارمه  دوخ  اب  ار  ماظن  نیلوئـسم  زا  یـضعب  ات  دننک  یم  شالت 
هاگشناد رد  دنتساوخ و  یم  اهیبرغ  هک  دنتفرگ  ار  یعضوم  نامه  ایبملک  هاگشناد  هیضق  رد  هک  میدید  دنا و  هتـسبلد  برغ  گنهرف  برغ و 

هب مجاهت  اب  هک  تسه  هطلـس  ماظن  هلاس  دـنچ  نیدـنچ و  نوزفازور و  شالت  هرمث  اهنیا  دـنداد .  ناـشن  رتهب  رتشیب و  ار  دوخ  تیهاـم  نارهت 
يربهر مظعم  ماقم  ياهرادـشه  تانایب و  هب  رگا  دـننک .  هارمه  دوخ  اب  تیمکاـح  نورد  زا  ار  يا  هدـع  دنتـسناوت  هعماـج  يرکف  ياـهناینب 
زورما دندرک ،  یم  داجیا  ار  ییوق  ههبج  هطلس  ماظن  یگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  هتفرگ و  ار  راک  لابند  تقو  نیلوئـسم  دش و  یم  یفاک  هجوت 

شیپ لاس  دنچ  يربهر  مظعم  ماقم  میدینش .  یمن  یمالـسا  تلود  فلاخم  راشف  ياهورگ  موقلح  زا  ار  ییاکیرمآ  ياهتـسیژتارتسا  يادص 
نآ رب  لیکشت  يادتبا  زا  یمالسا  تلود  هک  يراکنامه  تسه ،  مدرم  هب  تمدخ  اکیرمآ  اب  هزرابم  نیرتهب  زورما  هک  دندومرف  نیلوئـسم  هب 

رارق دوخ  ياهتسایس  همه  هحولرس  ار  یلاعتم  فده  نیا  اهنآ  يزاسوج  هب  هجوت  نودب  نیفلاخم و  ینکـشراک  مغر  یلع  هتـشامگ و  تمه 
ییاج ات  دنا  هتفرگ  دوخ  تالمح  ریز  تدش  هب  ار  مدرم  بختنم  تلود  بیرف  مدرم  ياهراعش  اب  يراکبیرف و  اب  راشف  ياههورگ  یلو  هداد 

نیرتمک اب  وم و  هب  وم  ار  نمـشد  ياهتـسایس  نامه  نانیا  هک  ارچ  میرادن  یجراخ  نمـشد  هب  يزاین  رگید  اهنیا  دوجو  اب  دـسر  یم  رظنب  هک 
راک لغد  ياه  یبرغ  تیاضر  هب  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  دـنوش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  هک  دـنک  ادـخ  دـننک .  یم  ارجا  هنیزه  لـخاد  رد 

سراف يرازگربخ  عبنم : یلعای  رصنلاو /  هیفاعلاو  جرفلا  کیلول  لجع  مهللا  هللااشنا  دنشورفن . 

( یلاعلا هلظ  دم  ) يربهر مظعم  ماقم  يداصتقا  ياهدربهار  اههاگدید و  رب  يرورم 

یناریا یمالـسا -  يوگلا  ساسا  رب  اهنت  روشک  تفرـشیپ  یلاعلا ) هلظ  دم  ) يربهر مظعم  ماقم  يداصتقا  ياهدربهار  اههاگدید و  رب  يرورم 
. تسا مالسا  ینابم  ساسارب  روشک  تفرشیپ  عماج  هشقن  میظنت  يوزوح  یهاگشناد و  زا  معا  ناگبخن  هفیظو  نیرتمهم  تسا و  ریذپ  ناکما 

همه هب  نتخادرپ  ناکما  هک  تسا  رادروخرب  يدایز  رایـسب  یگدرتسگ  زا  داصتقا  هزوح  رد  ناشیا  ياهدربهار  يربهر و  مظعم  ماقم  تانایب 
. دوـشیم نییبـت  رـصتخم  تروـص  هب  هل  مظعم  يدربـهار  ياـه  هیـصوتو  اههاگدـید  ور  نیا  زا  تـسین  مـهارف  لاـجم  نـیا  رد  نآ  بناوـج 
رب هراومه  يربهر  مظعم  ماقم  یمالـسا  ماظن  نداد  هولج  دـمآراکان  يارب  يدـیدهت  يداـصتقا  تالکـشم  يداصتقا 1 - ياههاگدید  ( فلا

ریثات تحت  روما  يارجا  يریگ و  میمـصت  لحارم  مامت  رد  دـیابن  هک  دـنهد  یم  رادـشه  هدومن و  دـیکات  اـهراک  ماـجنا  رد  سفن  هب  داـمتعا 
لئاـسم هنیمز  رد  نمـشد  یناور  گـنج  نوماریپ  روشک  فانـصا  زا  یـشخب  عمج  رد  ناـشیا  ور  نیا  زا  تفرگ . رارق  نمـشد  یناور  گـنج 

هدوب دـهاش  ار  دوخ  یلومعم  ِلاس  دـص  زا  شیب  هدـنزاس  تبثم و  شالت  مجح  ام  روشک  لاس ، ود  تسیب و  نیا  رد   » دـنیامرف یم  يداـصتقا 
نوچ دنریگیم و  هدیدان  ار  تبثم  طاقن  نآ  همه  دننک ، اوغا  ار  یمومع  راکفا  هک  نیا  يارب  یمالسا ، ماظن  بالقنا و  نانمشد  نکیل  تسا ؛
نیا اب  دننکیم  یعس  دنشکیم و  خر  هب  ار  اهنیا  دراد ؛ دوجو  روشک  رد  يداصتقا  نوگانوگ  تالکـشم  یمّروت و  دوکر  مّروت و  يراکیب و 

 - یـسایس تالوحت  اب  يداصتقا  تـالوحت  ناـیم  بساـنت  مدـع  - 2 .« ) ?? / ?? / ???? دـنهد ) هوـلج  دـمآراکان  ار  یمالـسا  ماـظن  تنطیش ،
 – یـسایس قیمع  رایـسب  تالوحت  اب  بسانتم  ار  بالقنا  زا  سپ  هدـمآ  دوجوب  يداصتقا  تـالوحت  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  یعاـمتجا 

اما هدش ، ماجنا  یمهم  رایسب  ياهراک  زین  يداصتقا  هنیمز  رد  هتبلا   » دندقتعم طیارش  نیا  زا  يدنمهلگ  نمـضو  هتـسنادن  روشک  رد  یعامتجا 
تیمورحم و رقف و  عفر  یللملا –  نیب  يداصتقا  ياهتباقر  رد  روضح  یلم –  صلاخان  دیلوت  دشر  هنارـس ، دمآرد  سوسحم  شیازفا  اب  دیاب 

نیمأت يداـصتقا و  قنور  دـشر و  تهج  رد  روشک  يدـمآراک  میدرک و  یم  هضرع  ناـهج  هب  داـصتقا  زا  یقفوم  يوگلا  تلادـع ، يرارقرب 
بالقنا مظعم  ربهر  يداصتقا  ياـههمانرب  رد  یمالـسا  یناریا  يوگلا  - 3 «. ) ?? / ?? / ???? میدادیم ) ناشن  ایند  هب  رتهتـسجرب  ار ، تلادع 

هعسوت يوگلا  یسانشزاب  موزل  وا ، یعامتجا  يدرف و  فیاظو  ناسنا و  هب  تبسن  مالسا  برغ و  ینابم  هاگدید  توافت  نییبت  نمض  یمالسا 
 - یمالـسا يوگلا  ساسا  رب  اهنت  روشک  تفرـشیپ   » دندرک حیرـصت  دنداد و  رارق  دـیکأت  دروم  ار  روشک  تفرـشیپ  يارب  زاین  دروم  لدـم  و 

مالسا ینابم  ساسارب  روشک  تفرشیپ  عماج  هشقن  میظنت  يوزوح  یهاگشناد و  زا  معا  ناگبخن  هفیظو  نیرتمهم  تسا و  ریذپ  ناکما  یناریا 
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نارازگراک زا  یخرب  هنافسأتم  تسا و  ندش  یبرغ  اب  يواسم  تفرشیپ  هعسوت و  هک  دنا  هدرک  ءاقلا  هنوگنیا  دوخ ، تاغیلبت  رد  اهیبرغ  . تسا
 «.) ?? / ?? / ???? ( تسا كانرطخ  طلغ و  يا  هلئـسم  نیا  هک  دـنناد  یم  یبرغ  لدـم  کی  ًافرـص  ار  تفرـشیپ  لدـم  زین  روشک  ناـگبخن  و 
تسا یتایح  هلئسم  کی  یناریا  یمالـسا –  يوگلا  ساسارب  روشک  تفرـشیپ  يوگلا  میظنت  هکنیا  رب  دیکأت  اب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح 
یبرغ ياهروشک  یبایتسد  دوجو  اب  اریز  تسا  قفومان  يوگلا  کی  هعـسوت  يارب  برغ  يوگلا  میوگ  یم  عطاق  روط  هب   » دندرک ناشنرطاخ 

دیاب روشک  داصتقا  دـنیامرفیم « نینچمه  ناشیا  نامه ) .) دـنا هتفر  نیب  زا  عماوج  نیا  رد  تیونعم  یناسنا و  ياهـشزرا  تردـق ، تورث و  هب 
کناب ياههیـصوت  ربارب  رد  ندش  میلـست  اب  هن  ددرگ و  افوکـش  هدش  میـسرت  میظنت و  روشک  لخاد  رد  هک  ییاهتـسایس  اههمانرب و  ساسارب 
ناشیا یمالـسا  داصتقا  هیاپ  ود  یعامتجا  تلادـع  يرارقرب  یلم و  تورث  شیازفا  - 4 « ) ?? / ?? / ???? لوپ ) یللملانیب  قودنـص  یناهج و 
هخسن هیصوت و  شور ، ره   » دندرک دیکأت  هدرمشرب و  یمالـسا  داصتقا  یـساسا  هیاپ  ود  ار  یعامتجا  تلادع  يرارقرب  یلم و  تورث  شیازفا 

یب یعامتجا  تلادع  یلم و  تورث  شیازفا  هب  هک  يرگید  ثحب  حرط و  ره  تسا و  لوبق  دروم  دنک  نیمأت  ار  فدـه  ود  نیا  هک  يداصتقا 
يراذـگ و هیامرـس  ار  یلم  تورث  شیازفا  ياههار  زا  یکی  هل  مظعم  ??? / ?? / ?? ( 1  .« ) دروخ یمن  مدرم  روشک و  درد  هب  دـشاب ، هجوـت 

ياهورین دوش و  راومه  مدرم  همه  يارب  يداصتقا  دیلوت  يراذگ و  هیامرـس  هار  دیاب  یلم ، تورث  شیازفا  يارب   » دـنناد یم  يداصتقا  دـیلوت 
ارجا ار  نـیرفآ  تورث  گرزب و  ياـهحرط  فـلتخم ، ياههاگتــسد  ياـهتیامح  وـترپ  رد  دــنناوتب  قیــال  ناریدــم  هدرکلیــصحت و  ناوـج 

يهفـسلف . » دریگ رارق  هظحالم  دروم  هشیمه  اه  همانرب  رد  تلادـع  ياپمه  دـیاب  يداـصتقا  دـشر  هک  دـنراد  دـیکأت  ناـشیا  ناـمه ) .«) دـننک
دـشر هماـنرب  هس  ود ، ندـش  لـصاح  زا  دـعب  میراذـگب  مینک و  تسرد  يداـصتقا  دـشر  يهماـنرب  اـم  هک  نیا  تسا . تلادـع  اـم ، يدوـجو 

. دننک ادیپ  ار  شهار  دننک و  يزیرهمانرب  دورب ؛ شیپ  تلادع  ياپمه  دیاب  يداصتقا  دشر  تسین . یقطنم  میتفیب ، تلادـع  رکف  هب  يداصتقا ،
ردق کی  اما  دنـشاب ؛ هتـشاد  رظن  فالتخا  ییاههورگ  ای  یناسک  يدارفا ، تلادـع ، ندرک  انعمرد  تسا  نکمم  هتبلا  تسیچ ؟ تلادـع  الاح 

رد ار  تلادـع  یلم ، تورث  هب  نازواـجتم  راـهم  راکتـسرد و  قیوشت  ربارب ، ياهتـصرف  نداد  اههلـصاف ، ندرک  مک  دراد : دوـجو  ییاهمّلـسم 
ریز روشک  زکرم  لثم  ار  ریقف  قطانم  روشک و  تسدرود  قطانم  اهرظن -  راهظا  اهتواضق ، اهبـصن ، لزع و  ندرک -  جـیار  یتیمکاح  يهندـب 

تلادع ياهقافتا  دروم  اهمّلـسم و  ِردق  زا  نتـسناد ، عبانم  نیا  کلام  بحاص و  ار  همه  ندناسر ، همه  هب  ار  روشک  یلام  عبانم  ندروآ ، رظن 
شهاـک ماـگنه  رد  ار  هیـصوت  نیا  هل  مظعم  هچرگا  لـصا  کـی  ناوـنع  هـب  ییوجهفرـص  - 5 ( 29/3/1385 .«) دریگب ماـجنا  دـیاب  هک  تسا 

يدایز تارمث  هک  دیآرد  ارجا  هب  تلم  تلود و  نایم  یگـشیمه  لصا  کی  ناونع  هب  عوضوم  نیا  دناوت  یم  اما  دـنا  هدومن  نایب  اهدـمآرد 
هیارا وگلا  اههنیمز  یمامت  رد  تلم  داحآ  يارب  مه  تسا ، هیـصوت  دروم  هک  ییوجهفرـص  هلأـسم  يارب  دـیاب  تلود   » تشاد دـهاوخ  یپ  رد 
یعـس اهدمآرد ، شهاک  هب  هجوت  اب  دنزادرپب و  مهم  رما  نیا  هب  هتـسباو  ياهنامزاس  تلود و  ياهراک  لحارم  بتارم و  هیلک  رد  مه  دیامن ،
هنیمز نیا  رد  بالقنا  مظعم  ربهر   .« ) ?? / ?? / ???? دوش ) لابند  زین  تیولوا  ساسا  رب  هدـش و  هتخانـش  اهتیولوا  قیقد ، يزیرهمانرب  اب  دوش 
تسا فرصم  شهاک  دیلوت و  شیازفا  يداصتقا  ظاحل  زا  روشک  تالکـشم  لح  هار   : » دنیامرفیم هدومن و  هراشا  نمـشد  یناور  گنج  هب 

زین یجراخ و  هنحص  رد  اهتثابخ  عاونا  فلتخم و  تالکشم  عناوم و  داجیا  رد  ار  دوخ  ياهتسایس  هلئسم  نیا  زا  یهاگآ  اب  زین  نمشد  و 
زا يرایسب  لح  هب  قفوم  یمالـسا  تلود  دوجو  نیا  اب  اما  تسا  هدرک  زکرمتم  دوخ  یلخاد  لماوع  هلیـسوب  سکول  سانجا  قاچاق و  جیورت 
اب هزرابم  - 6 .« ) ?? / ?? / ???? دـش ) دـهاوخ  رثایب  نمـشد  ياهتثابخ  نیلوئـسم  مدرم و  یهارمه  اب  هللاءاـشنا  تسا و  هدـش  تالکـشم 
زا هدافتـسا  يارب  ناـکما  داـجیا  حیحـص و  تیریدـم  ریبدـت و  ورگ  رد  ار  تعنـص  شخب  رد  ییافوکــش  دـشر و  ناـشیا  يداـصتقا  دـسافم 

داسف  » دـندقتعم هتـسناد و  یـصوصخ  یتلود و  ياهـشخب  رد  هناهاوخزایتما  هنایوج و  زایتما  تکرح  هنوگره  زا  رودـب  یمدرم  ياـههیامرس 
اب يربهر  مظعم  ماـقم  ( 10/4/1380 «. ) دـش دـهاوخ  روشک  لک  يداصتقا و  هندـب  هب  نآ  شرتسگ  بجوم  نالوؤسم  رد  يداصتقا  یلاـم و 

یلام يداصتقا و  داسف  اب  عطاق  هزرابم  . » دنراد حیرـصت  عورـشمان  ياهدوس  يداصتقا و  یلام و  داسف  اب  هزرابم  نتفرگ  يدج  موزل  رب  دیکأت 
اب يدـج  ریگارف و  هلباـقم  موزل  ياهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح  « ) ?? / ?? / ???? تسا ) ملاـس  راذگهیامرـس  يارب  تینما  ساـسحا  زاـسهنیمز 
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ياهیزیرهمانرب یلم و  تیوه  داصتقا ، هب  هبرـض  عرـش و  فالخ  لمع  کی  قاچاق  هدیدپ  : » دندرک دیکأت  ناشنرطاخ و  زین  ار  قاچاق  هدیدپ 
و «.) ?? / ?? / ???? دوب ) دهاوخ  ملاسان  لاغتشا  جیورت  یلخاد و  دیلوت  فیعضت  زاسهنیمز  نآ  اب  ندشن  هلباقم  تروص  رد  هک  تسا  روشک 

همه روـشک و  یلم  ّتیوـه  داـصتقا و  هـب  هبرـض  یــشورفقاچاق ، قاـچاق و  هدـیدپ   » زا تـسا  تراـبع  دـنراد  راـک  نـیا  يارب  هـک  یلیـالد 
، قاچاق داسف  اب  هلباقم  ياج  تسا . داسفا  بجوم  نوچ  تسا ؛ یعطق  مارح  عونمم و  لـمع  کـی  یعرـش ، ظاـحل  زا  نیا  تساـهیزیرهمانرب .
ار یلخاد  دـیلوت  قاچاق ، سنج  دوشیم . هداد  رارق  شورف  ضرعم  رد  هک  ییاجنآ  ات  درک ، لابند  دـیاب  ار  قاچاق  سنج  تسین . اهزرم  طقف 
هار يزاس  یصوصخ  رد  داسف  هکنیا  يارب  هتبلا  «. ) ?? / ?? / ???? دنکیم ) دودحم  ار  ملاس  لاغتـشا  جیورت و  ار  ملاسان  لاغتـشا  فیعـضت ،

دیاب  » دنـشاب دـنپیاپ  نآ  هب  دـیاب  هک  هدرمـشرب  هیئاضق  هوق  سلجم و  تلود ، يارب  يربهر  مظعم  ماقم  ار  یتامازلا  يرـس  کـی  دـنکن ، ادـیپ 
ددرگرب ناهگان  يداصتقا  تیلاعف  کی  رایتخا  هکنیا  دننک . مک  ار  يرادا  ياهمخ  چیپ و  دـننک ، هاتوک  ار  اههار  دـننک ، فافـش  ار  تاررقم 

نیا دنکب ، مهارف  ار  راک  کی  تشونرـس  و  هن ، ای  يرآ  دیوگب  دـناوتب  وا  هک  هتـسشن ، هرادا  نالف  رد  زیم و  نالف  تشپ  هک  يرومأم  کی  هب 
، دـعاوق دـیاب  دـیاین . شیپ  نیا ، هک  درک  يراـک  دـیاب  تسا . شزغل  ضرعم  رد  تسا ؛ رطخ  ضرعم  رد  رومأـم  نیا  تسا . هبرـض  نیرتگرزب 

هیاپ ناشیا  روشک  يداصتقا  هعـسوت  يروحم  هیاپتعنـص  شخب  - 7 « . ) ?? / ?? / ???? دـنک ) ادـیپ  رییغت  دوش و  حالـصا  اهـشور  نیناوق و 
تالکشم لح  يارب  نالوؤسم  شیپ  زا  شیب  هجوت  مامتها و  موزل  رب  دیکأت  اب  دنتسناد و  تعنص  شخب  ار  روشک  يداصتقا  هعـسوت  يروحم 

لمع و رد  تیدج  اب  راعش ، زا  زیهرپ  نمض  دهد و  یقیقح  تیمها  ملاس  داصتقا  هلئـسم  هب  هدنیآ  تلود  میراودیما  : » دنیامرفیم شخب  نیا 
-8 «.) ?? / ?? / ???? دـنک ) فرطرب  ییاسانـش و  ار  یلخاد  يراذگهیامرـس  تارداص و  یتعنـص  هخرچ  لیمکت  هنیهب  دـیلوت  عناوم  يریگیپ 

یخرب رد  ییاـفکدوخ  يارب  يزرواـشک  شخب  رد  ییاـناوت  دوـجو  هـب  هراـشا  اـب  يربـهر  مـظعم  ماـقم  يزرواـشک  شخب  رد  ییاـفکدوخ 
روشک زاـین  دروـم  یلـصا  تـالوصحم  رد  ییاـفکدوخ  هب  ندیـسر  دـیاب  يزرواـشک  شخب  رد  یلـصا  فدـه   » دـنراد دـیکات  تـالوصحم 

تسا و مدرم  یگدنز  هب  یگدیسر  تسا ؛ يداصتقا  ییافوکش  لصا  نیرخآ   » يداصتقا قنور  داجیا  یگنوگچ  - 9 «.) ?? / ?? / ???? دشاب )
اب دوشب ؛ جیورت  یلخاد  دیلوت  دوشب ؛ ینیرفآراک  دوشب ؛ تیامح  يراذگهیامرـس  زا  هک  میراد  جایتحا  ام  تسا  روشک  داصتقا  هب  یگدیـسر 

ماجـسنا تیفافـش و  تابث و  دوشب ؛ لابند  مهم  فدـه  کی  یلـصا و  يانبم  کی  ناونع  هب  لاغتـشا  دوشب ؛ هزراـبم  هناّدـجم  داـسف  قاـچاق و 
 - درادن ياهدـیاف  مینکب ، شـضوع  ادرف  مییوگب ، يزیچ  کی  زورما  هک  يايداصتقا  تاررقم  دوشب -  ماجنا  يداصتقا  تاررقم  اهتـسایس و 
مه اب  دشاب و  مجـسنم  دیاب  مه  دننک ، يزیرهمانرب  نآ  يور  دـنناوتب  مدرم  هک  دنـشاب  هتـشاد  تابث  مه  دـیاب  ام  نیناوق  يداصتقا و  تاررقم 

ام هک  تسا  ییاهراک  ِوزج  هک  تسا -  روشک  يداصتقا  قنور  يارب  فیاظو  نیرتمهم  زا  یکی  یناهج ، یبایرازاب  دشاب . فافـش  دـناوخب و 
رظن زا  دیابن  روشک  یساسا  يدربهار  ياههمانرب  هتبلا  اههمانرب ؛ اهتیلاعف و  زا  لماک  یناسرعالطا  و  تسام -  ياهیراکمک  ِوزج  میاهدرکن و 

دــیلوت و عباـنم  نیمأـت  دــنک ؛ هلباـقم  يزرا  يداـصتقا و  ياـهکوش  اـب  دــناوتب  روـشک  هـک  نـئمطم  يزرا  ریاــخذ  يهلئــسم  دــنامب ؛ رود 
تدـشب هدـنیآ  لاـس  دـنچ  رد  اـم  هک  تسا  یلیاـسم  ِوزج  روشک ، رد  يژرنا  بآ و  لاـقتنا  دـیلوت و  يدربهار  ياـههمانرب  يراذـگهیامرس ؛

روـشک يداـصتقا  قـنور  يهلوـقم  ناـمه  ِوزج  اـهنیا  دوـشب ؛ لاـبند  تیدـج  اـب  یتسیاـب  اـهنیا  دــش ؛ دــهاوخ  سوـسحم  اـهنآ  هـب  ناـمزاین 
لاس 1377 رد  هک  یتقو  يداصتقا  یهدـناماس  حرط  دـییات  ینیع 1 - ياهتـسایس  وترپ  رد  يداصتقا  ياههاگدـید  ب) ( 29/3/1385 .«) تسا

حرط دروم  رد  هلمظعم  زا  یمالـسا ، بالقنا  مظعم  ربهر  رـضحم  هب  ياهمان  رد  تقو ، يروهمجسیئر  یمتاخ  نیملـسملاو  مالـسالاتجح 
هدننکنایب هکدنتشاذگ  هحص  يداصتقا  مهم  لصا  رب 8  هل  مظعم  تسا ،  هدرک  دومنهر  تساوخ  رد  یمالـسا  يروهمج  داصتقا  یهدناماس 

تیولوا - 2 فرـص ) يداصتقا  هن   ) يداـصتقا روما  هب  یعاـمتجا  يداـصتقا -  هاـگن  - 1 تسا : ناشیا  يدربهار  ياههیـصوت  ندرکیتاـیلمع 
یمومع و تاناکما  اهتـصرف و  هب  ناگمه  یـسرتسد  ناکما  لاغتـشا 5 -  رما  تیروف  تیمها و  مدرم 4 -  تکراشم  یعامتجا 3 -  تلادع 

یکناب تایلمع  نوناـق  لـماک  يارجا  تلود 8 -  يدـصت  راب  زا  نتـساک  يراذگهیامرـس 7 -  يارب  نانیمطا  تینما و  داـجیا  يداصتقا 6 - 
ناونع هب  اقوف  هچنآ  تیحت ، مالـس و  اب   » يروهمج مرتحم  تسایر  یمتاخ  ياقآ  بانج  دندومرف : هل  مظعم  قوف  دراوم  دـییأت  رد  ابر  نودـب 
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«. تـسا بناـجنیا  دـییأت  دروـم  تـسرد و  ًاـمامت  دیاهتـشاد ، موـقرم  نآ  لـیذ  رد  هـک  یتاـظحالم  زین  هتـشگ و  روکذـم  دـکؤم  ياهتـسایس 
ار یساسا  نوناق  لصا 44  یلک  ياهتسایس  یمالسا ، بالقنا  مظعم  ربهر  یـساسا  نوناق  لصا 44  یلک  ياهتسایس  غالبا  - 2 ( 10/5/1377)

رایسب کیژتارتسا و  ياهتسایـس  نیا  غالبا  دندرک . غالبا  هخروم 2/3/84  رد  ماظن ، تحلصم  صیخـشت  عمجم  سیئر  هوق و  هس  نارـس  هب 
رد ماظنتحلصم ، صیخشت  عمجم  اب  تروشم  زا  سپ  ار  ماظن  یلکياهتسایس  نییعت  هک  یـساسا  نوناق  لصا 110  کی  دنب  ساسا  رب  مهم 

هیغالبا رد  نآ  یلک  ياهتسایس  هک  یساسا  نوناق  لصا 44  تسا . هتفرگ  تروص  تسا ، هداد  رارق  بالقنا  ربهر  فیاظو  تارایتخا و  هطیح 
ره دودـح  دزاسیم و  یکتم  یـصوصخ  ینواعت و  یتلود ، شخب  هس  هب  ار  ناریا  يداصتقا  ماظن  تسا  هدـش  صخـشم  يربهر ، مظعم  ماقم 

دـشر هب  ندیـشخب  باتـش  زا - : دنترابع  دندرک  یم  لابند  لصا 44  غالبا  زا  يربهر  مظعم  ماقم  هک  یفادـها  دـنکیم ، صخـشم  ار  شخب 
و يداصتقا ، ياـههاگنب  ییآراـک  ءاـقترا  یعاـمتجا - . تلادـع  نیمأـت  روظنمهب  مدرم  مومع  حطـس  رد  تیکلاـم  شرتسگ  یلم - . داـصتقا 
رد ینواعت  یـصوصخ و  ياهـشخب  مهـس  شیازفا  یلم - . داصتقا  رد  يریذـپتباقر  شیازفا  يرواـنف - . یناـسنا و  يداـمعبانم و  يروهرهب 

راشقا قیوشت  لاغتـشا - . یمومع  حطـس  شیازفا  يداصتقا - . ياهتیلاعف  يدصت  رد  تلود  یتیریدـم  یلام و  راب  زا  نتـساک  یلم - . داصتقا 
سپ یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  ( 2/3/84 . ) اهراوناخ دمآرد  دوبهب  يراذگهیامرـس و  زادنا و  سپ  هب  مدرم 
نیا ندـش  یلمع  يارب  شالت  لصا 44 ، یلک  ياهتـسایس  يارجا  ناراکردـنا  تسد  نالوئـسم و  رادـید  رد  لصا  نیا  غـالبا  زا  لاـس  ود  زا 

دادرخ 1384 لوا  رد  هلحرم  ود  رد  لصا 44  یلک  ياهتسایس  غالبا  هقباس  هب  هراشا  اب  دندناوخ و  داهج  یعون  ار  نیرفآ  لوحت  ياهتـسایس 
یب زا  لکـشم  نیا  دندرک « ناشنرطاخ  دنتـسنادن و  شخبتیاضر  ار  اهتـسایس  نیا  يارجا  يارب  هتفرگ  ماجنا  تامادقا  ، 1385 ریت مهدزای  و 

فلتخم و ياـه  تشادرب  تلع  هب  اـی  هدـش و  یـشان  روـشک  رد  يداـصتقا  میظع  لوـحت  داـجیا  رد  لـصا 44  ياهتـسایس  شقن  هب  یهجوت 
ندش دازآ  هب  همادا  رد  ناشیا  «. ) ?? / ?? / ???? تسا ) هدمآ  دوجو  هب  فلتخم  ياههاگتسد  اهشخب و  رد  كرتشم  كرد  کی  هب  ندیسرن 

، یتیمکاـح  » شقن هب  تلود  نـتخادرپ  ینواـعت ، ياهتکرـش  زا  تیاـمح  نواـعت و  رب  هـیکت  رورـضریغ ، يداـصتقا  ياـهتیلاعف  زا  تـلود 
.basirat.ir www: عبنم دندومن . مالعا  اهتسایس  نیا  فادها  نیرتمهم  ار  تیاده » يراذگتسایس و 

یگنهرف تاحالصا  روشنم  حلصم ، مالک 

نآ زورب  هنماد  دولوم و  گنهرف ، و  یناسنا ، تادهعت  اهشریذپ و  ساسا  رایتخا ، یهاگآ و  هدارا ، یگنهرف  تاحالصا  روشنم  حلصم ، مالک 
تـالوحت و هک  يروط  هب  دـنکیم . اـفیا  ار  شقن  نیرتمهم  عاـمتجا  یلاـعت  لـماکت و  يریگ ، لکـش  رد  هک  (1 ، ) دـشابیم عماوج  نایم  رد 
نیتسار و یناحلصم  روهظ  تثعب و  اب  هک  هدوب ، عیسو  یـسایقم  رد  یگنهرف  میظع  ياهدرکیور  ثاریم  امومع  زاس ، تشونرـس  تاحالـصا 
. تسا هدوب  یساسا  طرـش  ود  ققحت  هب  طورـشم  هراومه  تاحالـصا  نیا  ماود  ءاقب و  اما  تسا . هتفریذپ  تروص  ماظع  ءایبنا  نانآ  سار  رد 
نادیرم و دهد و  لاقتنا  دیدج  لسن  هب  نامز  اب  قبطنم  ار  دوخ  ياهشزرا  اهدرواتـسد و  دناوتب  ات  نیون ، درکیور  ییوج  لامک  ییایوپ و  - 1

ياهناماس زا  يدـنمهرهب  قیفوت  تیلباق و  هتـشذگ و  ثاریم  ظفح  رب  رارـصا  دـیدج و  لـسن  ندـش  اریذـپ  - 2 دـنک . تیبرت  ناوج  یناظفاح 
عمج هب  رتهدروخن  تسد  هچ  ره  هک  تسا  هتفای  لوحت  لسن  زا  تارییغت  هرمث  حیحـص  لاـقتنا  نوهرم  دوخ  نیا  هک  داـعبا . همه  رد  يزورما 
راذگ ریثأت  نیون  راتخاس  رب  هتشاد و  شقن  بالقنا  نیوکت  رد  هک  تسا  یگنهرف  هجیتن  قوف  طیارـش  ققحت  دیدرتیب ، دهد . لیوحت  ثراو 

یهاگآ هدارا و  زورب  هنماد  گنهرف -  رگا  تسا . ناگدنیآ  يارب  بالقنا  گنهرف  ندش  هزیروئت  تاحالـصا ، ماود  طرـش  سپ  تسا . هدوب 
، دوجوم نیا  ظفح  میرامـشرب ، یناسنا  عماوج  تیثیح  تایح و  هیاـم  ارنآ  مینادـب و  دـشر  تیلباـق  اـب  لاـعف ، هدـنز و  يدوجوم  ار  ناـسنا - 

نآ شیوپ  دشر و  هنیمز  نآ ، توارط  تمالـس و  ظفح  نمـض  یفاک ، تخانـش  اب  ات  دبلطیم  ار  یقالخ  اناد و  زوسلد و  ییاههیاد  نایبرم و 
ماهلا نادرمدار  ات  گرزب  ءایبنا  زا  يرشب  هتـسجرب  نایبرم  هک  تسور  نیا  زا  دنزاس . رود  یلامتحا  مالآ  تافآ و  زا  ار  وا  دنیامن و  مهارف  ار 
بتک هک  هنوگنامه  دناهتـشاد ، شیوخ  ياهتما  گـنهرف  حیحـصت  يرکف و  يربهار  رب  ار  رارـصا  لـمأت و  نیرتشیب  هراومه  ناـنآ ، زا  هتفاـی 
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نیوکت هب  اهنت  زاس  گنهرف  ناحلـصم  نیا  هکنآ  مهم  و  تسا . هدیدرگ  نییبت  میظنت و  فده  نیمه  اب  نارود  ره  یگنهرف  راثآ  ینامـسآ و 
نآ ءزج  ءزج  شرورپ  یتمالس و  رب  تداهش  يراثن و  ناج  دح  رس  ات  ار  شیوخ  يالاو  تمه  هکلب  هتـشادن  شوخ  لد  یگنهرف  رکیپ  کی 
زاس گنهرف  نارادـمچرپ  نیرتگرزب  زا  دوخ  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نانمؤمریما  دناهتـشاد . فورـصم  یهلا  حیحـص و  گـنهرف 

لاسرا هک «: دـنیامرفیم  یباـیزرا  هنوگ  نیا  ار  مالـسا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) یمارگ لوسر  میظع  تلاـسر  تاریثأـت  تسا ، يرـشب 
هدنکارپ ياهتیلم  راتفرگ  تثعب  رصع  ناهج  هک  یلاح  رد  دیسر ...، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) دمحمترـضح هب  یهلا  نالوسر  هلـسلس 

یناداـن تلاـهج و  زا  هدـیناهر و  یهارمگ  تلالـض و  زا  ار  اـهنآ  ص )  ) مرکا لوسر  هلیـسو  هب  دـنوادخ  دوـب و  نوگاـنوگ  ياههتـساوخ  و 
( مالسلا امهیلع   ) یلعنبنیـسح ادهـشلادیس  نینوخ  یناهج و  مایق  رد  یگنهرف -  تاحالـصا  تارییغت و  الاو -  فده  نیا  ( 2 .« ) دادتاجن

ینعی دیماجنا ، اهیلع ) هللا  مالس   ) يربکبنیز ترـضح  البرک  يوناب  گرزب  تراسا  هب  یلیمکت  هلحرم  نیرخآ  ات  مایق  ياهزور  نیلوا  زا  زین 
( » 3 « ) َۀلالَـضلا َةْریَح  ۀلاهَجلا و  َنِم  َكَدابِع  َذِْقنَتـسَِیل  کیف  ُهتَجَهَم  َلَذـَب  َو  دـنزیم « . جوم  یبنیز  هبطخ  نیرخآ  ات  ینیـسح  دایرف  نیلوا  زا 
نیا دـشخب ». تاجن  ینادرگرـس  تریح و  ینادان و  زا  ار  تناگدـنب  ات  درک  راثن  وت  هار  رد  ار  دوخ  لد  نوخ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ایادـخ 

قح ترضح  اب  هیلوا  دهع  لابق  رد  ناگرزب  نیا  دهعت  عوضوم و  تمظع  زج  ياهزیگنا  ، لباق ِمامتها  نیا  لماک و  صالخا  نیا  رفاو ، تیدج 
و دنکیم « . دای  نانآ  ناثراو  یهلا و  ناربمایپ  دهعت و  نیا  زا  میرک  نآرق  رد  زین  دنوادخ  درادن . دناهتـشاد  شیوخ  ياهتما  اب  هک  يدنویپ  و 

ياهناسنا يرآ  ( 4 « ) اـظیلغ اـقاثیم  مهنم  انذـخا  میرم و  نبا  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حوـن و  نم  کـنم و  مهقاـثیم و  نییبـنلا  ننذـخا  ذا 
دوخ دهع  رـس  رب  دنایهلا  ناربمایپ  نیتسار  ناثراو  نامه  هک  زین  خیرات  باکر  رد  اپ  ناحلـصم  لمع و  ملع و  نادـیم  ناراوتـسا  هتخیهرف و 

اوقَدََص ٌلاجر   ِ َنینمؤملا َنِم  دندراذگ « . صالخا  قبط  رد  یفخم  شالت  ای  يرهاظ  مایق  بلاق  رد  ار  شیوخ  ناوت  تمه و  دـندنام و  قداص 
هصرع رد  ار  لوحت  نیرتشیب  هک  یمالسا  ریبک  بالقنا  ( 5 « ) الیدبت اولّدب  ام  رظَتنَی و  نَم  مهنِم  هبَْحن و  یـضَق  نَم  مهنِمَف  هیلَع  هَّللا  اوُدَهاع  ام 
هنامگ یبای و  هشیر  هب  شروهظ ، لماوع  صیخـشت  رد  توهبم  تام و  ار  نانمـشد  نانچ  دراذـگ ، ياج  رب  مدرم  قالخا  ناـمیا و  هشیدـنا ،

رود رد  يدـج  یعـس  روآ ، سای  تاغیلبت  اهرورت و  يداصتقا ، میرحت  یماظن ، هلمح  اب  نادرگرـس  مگ  رد  رـس  اهلاس  هک  دوب  هتـشاداو  ینز 
ماما نایم  قشع  تدحو و  مدرمنامیا ، يرادیب و  ناربهر و  ینیبزیت  نکل  دنتشاد . شتارمث  زا  اهنآ  ندومن  سویأم  بالقنا و  زا  مدرم  ندرک 

هـصرع داد ، یبسن  خـساپ  يدـح  ات  نمـشد  نالوج  هب  هک  ياهصرع  نایم  نیا  رد  دـش . نانآ  ياهتنطیـش  اهیئوگـشیپ و  رحـسلالطاب  تما ، و 
یشزرا ياههیاپ  ندومن  تسس  اب  هدرب و  شروی  مدرم  یقالخا  یگنهرف و  هبقع  هب  رامعتـسا  هنهک  دیک  یمیدق و  لومرف  اب  هک  دوب  گنهرف 

ینیمخ دروآ . مهارف  ناوج  لسن  رد  هژیو  هب  اهشریذـپ  زا  یـضعب  زورب  يارب  ار  هنیمز  ناـنآ ، يراـتفر  ياـههاگهیکت  يونعم و  ياـهناینب  و 
«، یگنهرف تاحالصا  ار «  شیوخ  مایق  هحول  رس  دراذگ ، نیملسم  مالـسا و  تمظع  يدازآ و  رـس  رب  رمع  دقن  هک  هیلع )  هللا  تمحر  ) ریبک

ینغ گنهرف  رب  دوب  شیاهـشالت  همه  هرمث  هک  ار  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يانب  ناینب و  داد ، رارق  مدرم  شنیب » یلاعت  و «  هشیدنا » يدازآ  »
همه ادـبم  ار  گـنهرف  وا  درـشف . ياـپ  نآ  رب  رخآ  اـت  داـهن و  ملـس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) يدـمحم باـن  مالــسا  هناـیارگ  حالــصا  و 

. درمـشیم رب  گنهرف  داـسف  حالـص و  زا  هتـساخرب  ار  روشک  تلم و  داـسف  حالـص و  تسنادیم و  (6  ) تلم ياهیتخبدب  اهیتخبـشوخ و 
ییارقهق ندمت  نیا  رهاظم  هب  تبسن  ار  مدرم  درک و  هلباقم  نآ  اب  دوجو  مامت  اب  دید و  يرامعتسا  هتـسباو و  رـسارس  ار  یهاشنهاش  گنهرف 

نیرید دهع  هداتسیا و  قاثیم  نآ  رب  ءایبنا ، رابت  زا  رگید  یحلصم  یلاعلا ،) هلظ  دم   ) ریبک ياهنماخ  نیملسملا ، ماما  زورما  و  دیشخب . یهاگآ 
زین یهلا  درم  دار  نآ  تماما  روحم  رادم و  دنکیم . توعد  تیاده  قیرط  رب  ار  يوجادخ  تما  فیلکت ، رـس  زا  دناوخ و  یمرب  ار  فالـسا 

، یهقف نوگانوگ  داعبا  رب  هچرگ  وا  ِيوبن  ِيربهر  تسا . يرشب  زیمآ  رفک  يداحلا و  ياهگنهرف  اب  هبناج  همه  هلباقم  گنهرف و  نامه  تیبثت 
، اههیصوت دشخردیم ، شتماعز  كرات  رب  رما  ره  زا  شیب  هچنآ  اما  دراد ، تراظن  نیملسم  روما  همه  یماظن و  يداصتقا ، یتیبرت ، یسایس ،
رب یمالسا  ياهشزرا  تیمکاح  هعماج و  یمومع  گنهرف  رب  ترـضح  نآ  هناردتقم  تیالو  مالک  کی  رد  دنمـشزرا و  نیمارف  تادیکأت و 
نم هدوشگ و  یتیبرت  یهلا -  یهار  میقتـسم ، يربهر  لاس  تسیب  لوط  رد  ناشیا  يرکف  ياهتیادـه  تسا . تما  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز 
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حیحـص و هار  هناربدـم  هدومن و  ییاسانـش  ار  یگنهرف  ياهییاسران  اهـصقن و  اهفعـض ، نامز ، روخارف  هب  تکرح ، یلک  طوطخ  هئارا  نمض 
نمشد هکنآ  زا  لبق  هتـشاد و  ساپ  رـسارس  ار  هعماج  یگنهرف  ورملق  ریـصب ، ریبخ و  یناب  هدید  نوچ  و  تسا ، هدرک  نییعت  ار  راوازـس  لمع 
لمأـت لـباق  هنازرف  ریبـخ  نآ  یگنهرف  ياـهیربهار  هعوـمجم  رد  هچنآ  تـسا . هدوـمن  بـیقعت  ار  وا  و  هداد ، رادـشه  دور  هناـشن  ار  يرگنس 

یحو تئارق  روآدای «  هک  نیمارف  نیا  عماج  دیوپیم . هر  میقتسم  طارص  رب  هدمآرب و  مالسا  نتم  زا  هک  تسا  یحالـصا » روشنم  دشابیم « 
ضبن هیبنت ، تحیـصن و  رـس  زا  هاگ  قیوشت و  ماقم  رد  هاگ  ملق ، ریرـس  رب  هاگ  هباطخ ، ربنم  رب  هاگ  تسا ، يولع » مالک  یناوخزاب  و «  يوبن »

 » روشنم ياهیگژیو  یخرب  تسا . نکش  جوم  زیخ و  جوم  تانایرج ، دورف  زارف و  رد  هتشاد و  تسد  رد  ار  یمالسا  هعماج  گنهرف  ساسح 
يرگن و عماج   - 2 یگنهرف ؛ ياهللخ  اهفعض و  عقوم  هب  صیخـشت   - 1 درمشرب . ریز  دراوم  رد  ناوتیم  ار  هل  مظعم  یگنهرف » تاحالـصا 

ریـسم حالـصا و  ریـس  نداد  ناشن  قیرط و  هئارا  - 4 نمـشد ؛ ياهکیتکات  فادها و  ییاسانـش  يرگن و  هدـنیآ  - 3 بناوج ؛ همه  هب  تیاـنع 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) يدمحم بان  مالـسا  رادم  رب  تکرح  اهـشزرا و  رب  هیکت  - 6 یهلا ؛ دودـح  ظفح  لوصا و  رب  يراشفاپ  - 5 هزرابم ؛

عباـنم نیرترب  زا  يریگ  وگلا  ییوـسمه و  - 11 یـسانش ؛ بطاخم  - 10 یـسانش ؛ نامز  - 9 یـسانش ؛ مالک  - 8 یـسانش ؛ عوضوم  - 7 ملس )
میهاوخ نادب  اجنیا  رد  هچنآ  اما  هظعوم . دقن و  ياهشور  نیرترثؤم  زا  هدافتسا  - 12 یخیرات ؛) ياهتربع  و  ءایبنا :  بتاکم  نآرق و   ) یتیاده
نانمـشد دیدج  ياهنیمک  موش و  دصاقم  دـیلپ و  تاین  اج  هب  اج  هک  ناشیا ، مات  تریـصب  قیقد و  تراظن  زا  یلامجا  تسا  ینییبت  تخادرپ ،

رب زیچ  ره  زا  شیب  يربهر ، تیالو و  يدصت  يادتبا  زا  يربهر  مظعم  ماقم  دنهدیم . يرادیب  نآ  زا  ار  نیلوئـسم  مدرم و  هدومن و  دصر  ار 
ههجاو هک  میاهتفگ  لوا  زا  ام  دندومرف « : نینچ  و  دنتشاد . رارـصا  هغدغد و  مدرم  يرکف  ياههاگیاپ  داقتعا و  نامیا و  زا  تسارح  ظفح و 

میتساوخن هک  ام  تسام . گنهرف  روهقم  مه  ام  تسایـس  تسا . یگنهرف  هرهچ  بالقنا  ینوریب  هرهچ  نیدامن و  شخب  نآ  ینعی  بـالقنا - 
ياهنابیتشپ رگا  لـعفلاب  ندـمت  ( » 7 « ) تسام بالقنا  بتکم و  خـیرات و  هدـش  هتخاـس  اـم ، گـنهرف  مینک . ادـج  تسایـس  زا  ار  ناـمتناید 

یگنهرف لماع  فعـض  تسا ؟ هنوگچ  اهندـمت  لاوز  طوقـس و  دوریم . نیب  زا  دـشابن  شلاـبند  یگنهرف  ياههدـننک  نیمـضت  یگنهرف و 
دنمـشزرا و تانایب  زا  ییاههدـیزگ  میروآیم ، یپ  رد  هچنآ  ( 8 .« ) تسا نیا  نم  داقتعا  هب  گنهرف  مهـس  شقن و  گـنهرف و  ریثأـت  تسا .

ییاسانـش نینچمه  نآ ، زا  يرادـساپ  رب  ناگمه  بیغرت  یمالـسا و  گنهرف  تیبثت  هصرع  رد  هک  تسا  ریبک  هنازرف  نآ  ردـقنارگ  ياهمایپ 
همه نقتم و  یتیبرت  حرط  هب  ار  ناگدنناوخ  ات  مینآ  رب  و  تسا . هدش  میظنت  نانآ ، عقوم  هب  یفرعم  مدرم و  يرکف  نانزهارو  مالـسا  نانمـشد 
حرط اب  هک  تسا  یگنهرف  قیقد  ياههمانرب  لماش  یعیـسو  شخب  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  یتیادـه  ریـس  میهد . هجوت  هاگآ ، زیزع  نآ  هبناج 

موسرم دوجوم و  ياهینتسناد  اهیهاگآ و  حالصا  هب  هاگ  دنراد و  هعماج  میلعت  یشخب و  یهاگآ  رد  یعس  هاگ  رثؤم ، ياههمانرب  اهتـسایس و 
رد ياههشقن  رارق و  تیعـضو  هاگآ ، یناب  هدـید  نوچ  یگنهرف ، تریـصب  ینیب و  زیت  اب  ، تیادـه نیا  زا  رگید  ییاـهزارف  رد  دـنزادرپیم و 
ماع یتوعد  هاگ  هک  تسا  نیا  دنهدیم . مدرم  رما و  نیلوئـسم  هب  ار  مزال  ياهرادـشه  عقوم  هب  هدرک و  ینیب  شیپ  ار  نمـشد  يارجا  تسد 
لمع رد  صالخا  ادـخ و  هب  هجوت  تاـیونعم ، هب  يدـنبیاپ  رب  ار  ناـگمه  هاـگ  دـنراد . رکنم » زا  فورعم و ي  هب  رما  هضیرف  ياـیحا «  يارب 

. دنناوخیم ارف  یعامتجا » طابـضنا  يراک و  نادـجو  ریظن «  یقوقح  یقالخا و  صاخ  تاکن  تیاعر  رب  ار  ناگمه  هاگ  دـننکیم . شرافس 
ماوع و يریگ  دـنپ  رب  دـنهدیم و  هّبنت  اروشاـع » زیگناتربع  هعقاو  ریظن  یخیراـت  تاـنایرج  زا  يریگتربـع  رب «  ار  نیلوئـسم  مدرم و  هاـگ 

نیا رد  دنزاسیم و  نشور  اههبیرغ  ذوفن  ندش  دودـسم  يارب  ار  يدوخ » ریغ  يدوخ و  ياه «  زرم  هاگ  دـنهدیم و  رادـشه  نآ  زا  صاوخ 
مهیلع يدـههمئا  و  ص )  ) مالـسا یمارگلوسر  ریظنیب  دوجو  نوچمه  ار  یمالـسا  خـیرات  يداقتعا  يراتفر و  ياهوگلا  بساـنت ، هب  ریـسم 

ار هعماج  نهذ  زا  ناهنپ  تاکن  یفرعم و  نیلوئسم  مدرم و  هب  ار  دناهدوب ، رثؤم  يرشب  لامک  یلاعت و  دشر و  رد  هک  یناراوگرزب  و  مالسلا : 
شناد و يریگارف  نینچمه  يرادـم ، فیلکت  يروحم و  قـح  هب  ار  مدرم  هراوـمه  اـهزارف  نیا  همه  رد  ناـشیا  دـنیامنیم . میـسرت  حرطم و 

نینچمه بالقنا ، گنهرف  زا  یـشخب  یهاگآ  بان و  مالـسا  یفرعم  نیا ، رب  هوالع  دـنیامنیم . قیوشت  زور  مولع  مزال و  ياـهتراهم  بسک 
یگـشیمه یهاگیاج  تباث و  يزارف  ناشیا  تاشیامرف  تانایب و  هعومجم  رد  ناـنآ  يرابکتـسا  ياهتـسایس  نانمـشد و  ياـپدر  نداد  ناـشن 
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«، يرکفنـشور يدازآ « ، » نوـچ «  ییاهـشزرا  اهراعـش و  زا  هدافتـسا  ءوـس  اـی  یگنهرف » نوخیبـش   » عیـسو هئطوـت  هک  تسور  نیا  زا  دراد .
هب هک  رـضاح ، هعوـمجم  . دوـشیم یفرعم  مدرم  هـب  ییاسانـش و  ناـشیا  يوـس  زا  عـقوم  هـب  یگنهرف ، ياـههاگزیرگ  رگید  و  تاحالـصا » »

هیهت ناشیا  هناردـتقم  يربهر  لاس  هدزاـی  لوط  رد  هل  مظعم  ياـهمایپ  تاـشیامرف و  رب  هجوت  لـباق  یتقد  اـب  هکلب  ماـت  نادـنچ  هن  یـشاکنک 
ره هنیمز  ندروآ  مهارف  تیبرت و  هکنیا  ربانب  و  تسا . هدوب  هعماج  یگنهرف  هصرع  رب  مظعم  ماقم  نآ  یتراظن  راتخاس  نایب  یپ  رد  هدیدرگ ،

هدید - 2 یگنهرف ؛ ياههمانرب  اهتسایس و  - 1 شخبود : رد  بلاطم  نیا  مینادب  عنام » عفر  و «  یضتقم » داجیا  لماع «  ود  رب  ینتبم  ار  يدشر 
ود لماش  مود  شخب  و  یگنهرف . حالـصا  ب- یـشخب ؛ یهاگآ  فلا -  لصف : ود  لماش  لوا  شخب  هتفای . میظنت  یگنهرف ، تریـصب  یناب و 
هب هلمظعم  تانایب  لوصف  نیا  یط  هک  دنشابیم . یگنهرف  یسانش  تفآ  ب -  يرابکتسا ؛ گنهرف  یفرعم  یـسانش و  نمـشد  فلا –  لصف :

مظن داجیا  نتفای و  ماظتنا  تهج  هدـیدرگ و  هراشا  ناشیا  زا  دودـحم  بلطم  دـنچ  هب  ناونع  ره  تحت  هدـش و  يدـنب  هتـسد  دـنچ  ینیواـنع 
مالسا یفرعم  یشخب 1 - یهاگآ  فلا : یگنهرف  ياههمانرب  اهتـسایس و  تسا . هدش  رگیدکی  هب  تانایب  فطع  رد  یعـس  یتالمج  اب  يرکف 

اب هکنآ  زا  لـبق  ددرگ و  يراـج  قداـص  ناـیوار  مـالک  رد  یحو ، لـالز  زا  دوـخ  یتاذ  تراـهط  اـب  هـک  هاـگ  نآ  یمالـسا ، گـنهرف  باـن 
هار مدرم  كاپ  سوفن  هب  دـنادرگ ، هیبش  هنوراو  ياهّبُج  هب  ار  نآ  هدـننک ، خـسم  طلغ و  ياهتـشادرب  و  دوش ، بیکرت  زاجم  ریغ  ياـهیندوزفا 

. دشابیم ربهار  نیرتهب  لدم و  نیرتایوگ  یمومع ، تیاده  يارب  مارم و  نیرتایوپ  مالک و  نیرتاسر  ناسنا  لیـصا  تیوه  نتفایزاب  رد  دبای ،
نآ یلجت  نیرتدیدج  هتفای و  میسرت  ص )  ) يدمحم بان  مالسا  هعومجم  رد  هک  نآ  یتیبرت  ياههشقن  گنهرف و  نیا  ندناسانـش  یفرعم و 

لباق یتاکن  مهم و  ییایاوز  نونکات  هک  تسا . هدوب  بـالقنا  مظعم  ربهر  ياـههمانرب  هلمج  زا  میدوب ، دـهاش  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  رد  ار 
نآ زا  ياهراـپ  ندروآ  اـب  دـناهداد . زیهرپ  حیحـصان  ریباـعت  یمهف و  جـک  زا  ار  ناـگمه  هدومن و  یفرعم  ار  یگنهرف  ماـظن  نیا  زا  هظحـالم 
همه ص )  ) مرکا یبن  رب  یحو  تثعب و  تاظحل  نیلوا  زا  رگ «  حالـصا  نیرترب  یهلا ، تایآ  مینکفایم . يرظن  ابیز  ماـظن  نیا  رب  تاـظحالم 

يادـخ مان  زا  دـعب  قلع ، هکرابم  هروس  نیمه  رد  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  نآرق  تایآ  رد  يرـشب ، هعماج  حالـصا  حالـص و  يارب  لـیاسو 
تعیبط بالقنا «  هسردـم  بان ، مالـسا  ( 9 «. ) قَلَخ يذـلا  ّکبر  مساب  ءَْرِقا  هک «  دـنکیم  هراـشا  تئارق  يارب  مالـسا  ربماـیپ  هب  رما  لاـعتم و 

هک تسا  نامه  نیا  دنکیم و  بلج  دوخ  هب  دشابن ، يزوت  هنیک  يزروضرغ و  هدولآ  هک  ار  ییاهلد  تسا و  هبذاج  رپ  یتعیبط  بان ، مالسا 
هک بالقنا  هسردم  رد  دنتـشاد . هضرع  رگوجتـسج  دنمزاین و  ياهمـشچ  اهلد و  رب  دندرک و  حرطم  ناهج  رد  هرابود  ام ، ماما  ام و  بالقنا 

مالسا هصالخ  روز و  رز و  تمدخ  رد  مالـسا  یهت ، نایم  کسانم  مسارم و  مالـسا  یناورم ، ینایفـس و  مالـسا  طاسب  دراذگ ، ناینب  ام  ماما 
نوع ملاظ و  مصخ  مالـسا  داهج ، هدیقع و  مالـسا  ص )  ) يدمحم ینآرق و  مالـسا  هدش و  هدـیچرب  اهتلم  ناج  تفآ  اهتردـق و  تسد  تلآ 

رد تسا « »  هدیشک  رب  رس  نافعضتسم ، تموکح  هدننکاپرب  نارابج و  هدنبوک  مالسا  هصالخ ، اهنوراق و  اهنوعرف و  اب  هزیتس  مالـسا  مولظم ،
تراسا و دوعق و  مالـسا  نیزگیاج  تداهـش ، داهج و  مالـسا  تعدب ؛ هفارخ و  مالـسا  نیزگیاج  تنـس ، باتک و  مالـسا  یمالـسا ، بالقنا 

ملع مالسا  تینابهر ؛ ای  یتسرپ  ایند  مالسا  نیزگیاج  ترخآ ، ایند و  مالسا  تلاهج ؛ طاقتلا و  مالسا  نیزگیاج  لقعت ، دبعت و  مالـسا  تلذ ؛
، لمع مایق و  مالسا  یتوافتیب ؛ يراب و  دنبیب و  مالـسا  نیزگیاج  تسایـس ، تناید و  مالـسا  تلفغ ؛ رجحت و  مالـسا  نیزگیاج  تفرعم ، و 
، نیمورحم شخبتاجن  مالسا  تیـصاخیب ؛ یتافیرـشت و  مالـسا  نیزگیاج  هعماج ، درف و  مالـسا  یگدرـسفا ؛ یلاحیب و  مالـسا  نیزگیاج 

ياهیگژیو نینچ  (10 .« ) دیدرگ ییاکیرما  مالسا  نیزگیاج  ص )  ) يدمحم بان  مالـسا  هصالخ  و  اهتردق ؛ تسد  هچیزاب  مالـسا  نیزگیاج 
هار اهنت  هک  هداد  ناـشن  یخیراـت  ياهبیـشن  زارف و  نونکاـت  دـنکیم و  زاـتمم  يرـشب  یتموکح  مارم  زا  ار  بتکم  نیا  هک  تسا  يدـمآراک 

قبطنم نیناوق  نآرق و  يانبم  رب  یتموکح  ناریا  رد  تسا « . نآ  نیمارف  ربارب  رد  دبعتو  مالسا  هب  ندروآ  يور  قیرغ ، هدنامرد و  رـشب  تاجن 
اب دوریم ، شیپ  هب  یگدنزاس  هنحص  رد  دنکیم ، هزرابم  رابکتسا  اب  ینید  ياملع  تراظن  تحت  هک  تسا  هتفای  رارقتـسا  مالـسا ، ماکحا  رب 

« دزادـنایم تشحو  هب  ار  تسا  شتاغیلبت  اب  دراذـگیم ، رـس  تشپ  راختفا  اب  ار  گـنج  لاـس  تشه  دوشیم ، هجاوم  برغ  قرـش و  داـحتا 
تاجن خیرات ، لوط  رد  وا  ریگ  نابیرگ  نمزم  ياهدرد  زا  تیرـشب  یگدـنز  دـننک ، لمع  بان  مالـسا  هب  رگا  رـشب «  تاجن  لماع  اهنت  ( 11)
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یتـسرپدوخ و یهاوـخدوخ و  زا  یـشان  ياـهیریگرد  مـلظ و  رقف ، یتلادـعیب ، تـسیچ ؟ زا  تیرــشب  نـمزم  ياـهدرد  درک . دـهاوخ  ادـیپ 
لاس اهرازه  هکلب  لبق ، لاس  اهدص  هک  تسا  ییاهیراتفرگ  نامه  تیرـشب ، هدمع  ياهیراتفرگ  تسا ، يرـشب  ياههورگ  نایم  يدنـسپدوخ 

ار رـشب  دـناوتیم  هک  یلماـع  نآ  هک  تسا  نیا  منک  ضرع  مهاوـخیم  نم  هک  يایلـصا  هـتکن  ( » 12 .« ) تسا هدوب  اهنآ  راتفرگ  رـشب  لـبق 
یتخـس رد  اتقیقح  رـشب  تسین . ینامـسآ  سدقم  ماکحا  میرک و  نآرق  بان و  مالـسا  زج  رگهزجعم ، دـنمتردق و  تسد  نآ  دـهدب ، تاجن 

ایند رد  لدع  دنکیم . ادیپ  صاصتخا  ثیبخ  ياهناسنا  هب  نیمز ، يور  تابیط  مظعا  شخب  دـنملظ . دروم  اهناسنا  تیرثکا  تسا . یتخبدـبو 
ماکحا نآرق و  مالسا و  هک  مه -  ار  شخبتاجن  هک  نیا  رتمهم  تسین و  مه  لدع  نادقف  هب  روعـش  تسین ، لدع  هک  نیا  رب  هوالع  تسین .

ار اهتلم  دـیاب  مالـسا  یخیرات ، لیلحت  فیلکت و  بسح  رب  ینآرق ، شنیب  زا  طابنتـسا  اب  دسانـش . یمن  تسرد  اـیند  رد  یـسک  تسا -  یهلا 
تسناوت هک  یتافص  میهد و  شرورپ  یمالسا  تایقلخ  اب  ار  مدرم  مینک و  یمالـسا  ار  گنهرف  قالخا و  میناوتب  رگا  ( » 13 .« ) دهدب تاجن 

دروآ تسد  نیرتگرزب  دـهاش  مینک ، هدـنز  نامتلم  رد  دـنک ، تسرد  ردـتقم  میظع و  یتلم  مالـسا ، ردـص  رد  کـچوک  تعاـمج  کـی  زا 
مالسا هک  دوب  یتایقالخا  اهشزرا و  نامه  زا  یشان  دمآ  دوجو  هب  مالسا  ردص  رد  هک  هچ  نآ  دیشاب  هتـشاد  هجوت  ار  هتکن  نیا  دوب ، میهاوخ 

بالقنا گنهرف  یفرعم  - 2 ( 14 «. ) دندز يروآون  هب  تسد  دندرک و  یعس  شالت و  دنتفرگ و  ار  راک  ملع و  لابند  اهنآ  دوب . هداد  مدرم  هب 
ریز اب  هک  دوب  یمالـسا  ناریا  یـسایس  یگنهرف -  میظع  لوحت  متـسیب ، نرق  رخاوا  رد  يرـشب  دادـیور  نیرتمهم  یگنهرف  لالقتـسا  - 2 - 1

یـشقن نیبم » حـتف  نیا «  مهم  لماوع  ناـیم  رد  هچنآ  تخیر . مه  رب  ار  ناـمز  نآ  یللملا  نیب  تـالداعم  تعرـس  هب  يونعم  یهلا و  یتخاـس 
نینچمه بالقنا ،» یمالـسا  یگنهرف -  تیهام  ییارگ و  نید  دراد « ، هتـشاد و  ار  ریثأت  نیرتشیب  نآ  ياـقب  ییاـپ و  رب  رد  تشاد و  تفگش 

يرادم نامیا  ییارگ و  قح  هب  اههدوت  توعد  و  هر )   ) ماما ترضح  يوبن  ناوخ  ارف  دوب . نآ » يالاو  فادها  اهشزرا و  يرادیاپ  رب  رارصا  »
رد تکرح  هب  یگنهرف  عاضوا  حالـصا  نینچمه  تایونعم  قـالخا و  ینعی  دوخ  هدـشمگ  نتفاـی  یپ  رد  ار  مدرم  اوقت ، نید و  تیمکاـح  و 

، یبرغ هن  یقرـش ، هن  راعـش   » تفریمن شراـظتنا  زور  نآ  يداـم  تابـسانم  رد  درکیمن و  ار  شروصت  ناـمز  نآ  تیندـم  هک  هچنآ  دروآ .
تأرج ار  ناهج  رسارس  رد  يدازآ  تلادع و  ناگتفیش  دیدرگ و  بالقنا  يزارفارس  هیام  لالقتسا و  هیمالعا  هک  دوب  ام  یمالسا » يروهمج 

ياهناینب هب  نردم ، شحوت  یلهاج و  یگدنز  ياهدامن  رهاظم و  همه  لیدبت  يانعم  هب  بالقنا ، یگنهرف  دعب  رد  راعـش  نیا  ققحت  دیـشخب 
هتشاد دیکأت  نآ  رب  نونکات  ادتبا  زا  يربهر  مظعم  ماقم  و  هر )  ) ماما ترضح  یمالسا ، يروهمج  راذگناینب  هک  دوب  یمالـسا  یهلا و  لیـصا 

، گنهرف تساوه . بآ و  لثم  گنهرف ، لقتسم «  گنهرف  دننادیم . نانمشد  هیلع  حالس  نیرتمکحم  بالقنا و  دروآ  هر  نیرتمهم  ار  نآ  و 
یصخش یگدنز  هک  ییاهزیچ  ام و  تاداقتعا  اهرواب و  ینعی  گنهرف ، تسا . مکاح  امش  نم و  یگدنز  رب  هک  یبادآ  موسر و  نیمه  ینعی 

ام تفگ  درک و  در  ار  یبرغ  گنهرف  یمالـسا ، يروهمج  تسور . هب  ور  اهنآ  اب  هعماج  کی  بسک  طـیحم  هناـخ و  لـخاد  یعاـمتجا و  و 
راب ریز  هک  داد  ناشن  لوا  زا  یمالـسا ، يروهمج  دوب . یگنهرف  لالقتـسا  رتمهم ، اهنیا  همه  زا  اما  ( » 15 .« ) میراد یمالسا  لقتسم  گنهرف 

یتلم رگا  ینعی  تسا . یگنهرف  هطلـس  اهتردق ، یعقاو  هطلـس  هک  منک  ضرع  نم  ار  هتکن  نیا  تفر . دهاوخن  یبرغ  دساف  لذـتبم و  گنهرف 
يرگید تلم  رد  ار  شیوخ  طخ  نابز و  رتـالاب ، هلحرم  رد  و  ار ، دوخ  تاداـع  بادآ و  موسر و  تاداـقتعا و  اـهرواب و  گـنهرف و  دـناوتب 

اهیوسنارف هتشذگ  لاس  تسیود  نیا  زا  ياهرود  رد  هک  يراک  تسا ؛ یقیقح  هطلس  کی  وا ، هطلس  تسا و  طلـسم  تلم  نآ  رب  دهدب ، ذوفن 
طخ و ناـبز و  ینعی  دـنداد ؛ ماـجنا  اـهییاکیرما  رخاوا  نیا  رد  و  دـندرک ، اهیـسیلگنا  رگید  هرود  کـی  رد  و  دـندرک ، رگید  ياـهروشک  اـب 
دشاب و لقتسم  مه  يداصتقا  ظاحل  زا  يروشک  رگا  دندرک . رداص  دنتسناوت ، هک  يروشک  ره  هب  ار  ناشدوخ  یگدنز  ياهشور  گنهرف و 
(16 .« ) دنطلـسم نآ  رب  دـنهدب ، ذوفن  روشک  نیا  رد  ار  ناشدوخ  گنهرف  دـنناوتب  هناگیب  ياهتردـق  هچنانچ  اـما  دـشابن ، اهتردـق  هب  هتـسباو 
دـیدهت و هک  گنهرف ، هصرع  رد  صوصخ  هب  یناهج  هطلـس  نایعدـم  هب  ناریا  تلم  یخیراـت  گرزب و  هن » هلباـقم «  لـیلد  اـهنت  تیمالـسا 

ياهاضف داجیا  یپایپ و  ياهمیرحت  گنج ، يزادنا  هار  یناهج ، ياهراشف  يارب  تلع  هناهب و  نیرتگرزب  و  تخیگنارب ، ار  شنافلاخم  تمه 
ام يارب  فدـه «  اب  وسمه  هار ، رگید . زیچ  چـیه  هن  دوب و  ماظن  مدرم  یهاوخ  مالـسا  یهلا و  گنهرف  زا  هتـساخرب  دـیدرگ  تلم  هیلع  نماان 
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يارقلاّما اج  نیا  هک  دننکیم  ساسحا  دـنمهفیم و  ار  هتکن  نیا  ملاع  ياهناملـسم  تسا . مالـسا  راشف ، تلع  هک  تسا  سوملم  سوسحم و 
ِلماع نیا  هب  دـپتیم و  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  ناریا و  يارب  ناـشاهلد  هک  تساذـل  تسا . مالـسا  یقیقح  زکرم  یلـصا و  نطو  مالـسا و 
شور نامه  شور  مالسا و  هار  نامه  هار ، بان  مالـسا  ققحت  الاو و  فده  نآ  هب  یبای  تسد  يارب  و  ( 17 .« ) دننک یم  ادیپ  قوش  تدحو 

هدومیپ ص )  ) مظعم لوسر  هک  دومیپ  ار  یهار  نامه  تسرد  مالسا ، هرابود  تایح  يارب  ام  ماما  تسا « . هدوب  ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر 
رد صالخا . ناـمیا و  زا  راشرـس  ریذپانیگتـسخ و  هتـسویپ ، هدیجنـس ، رادـفده ، یتکرح  تسا ؛ تکرح  رب  لـصا  بـالقنا ، هار  ینعی  دوب ؛

روحم لصا و  ندناسر ، فده  هب  ار  دوخ  نتفر و  شیپ  رگنـس  هب  نس  ندومیپ و  هکلب  دوشیمن ؛ افتکا  نییبت  نتـشون و  نتفگ و  هب  بالقنا ،
ندرک سویأم  نآ و  اب  هزرابم  يارب  هراومه  دراد و  یپ  رد  ار  بـالقنا  مالـسا و  نمـشد  هنیک  همه  هک  یلـصا  ناـمه  ( 18 .« ) دریگیم رارق 

زاس ناسنا  ینآرق و  گنهرف  رودـص  يانعم  هب  بالقنا ، رودـص  رگا  اـهزرم «  زا  رتارف  ینید  مالـسا  دـنکیم . يزیر  هماـنرب  ناملـسم  مدرم 
اهـشزرا و میهاـفم و  ـالاب ، ناوت  دـنلب و  يادـص  اـب  هک  مینادیم  دوخ  هفیظو  اـم  مینکیم . راـختفا  نآ  هب  تسا و  تسرد  نیا  تسا ؛ مالـسا 

فیلکت نیا  هب  رگا  هک  مینکیم  ساسحا  میهد . هعاشا  تسا ؛ نامولظم  نافعـضتسم و  اهتلم و  تاجن  هیام  هک  ار  یمالـسا  فراعم  ماکحا و 
نآ فراعم ، میهافم و  نیا  ِتعیبط  مینکن ؛ مه  یبالقنا  یمالـسا و  ياهـشزرا  میهافم و  شرتسگ  هب  مادـقا  اـم  رگا  میرّـصقم . مینکن ؛ لـمع 

دنهاوخب و نانمشد  هچ  دننکیم . ادیپ  شرتسگ  ناهج ، تینهذ  ياضف  رد  دوخ  هب  دوخ  يراهب ، ياهلگ  رطع  فیطل و  ياوه  لثم  هک  تسا 
نیرتحیحص نایب  زا  ار  اهنآ  دنهاوخیم  ینیرفآ  لاجنج  اب  يرابکتسا ، ياههاگتسد  هکدننک  هجوت  دیاب  ملاع  ناناملـسم  زورما ، دنهاوخن . ای 

هنیک دوجو  قامعا  زا  بالقنا ، مالسا و  هب  تبـسن  یناهج ، رابکتـسا  هنیرید «  هنیک  ( 19 .« ) دـنرادب زاب  فراعم  تاساسحا و  نیرتهناقداص  و 
و دومرف « : اهناملسم  هب  لاعتم  دنوادخ  دش . دنهاوخن  یـضار  اهنآ  دوشن ؛ میلـست  درادن و  رب  تسد  شدوخ  نید  لوصا و  زا  یتلم  ات  دراد و 

یقرش هن  راعش «  یهاوخ و  لالقتسا  تاداقتعا و  رطاخ  هب  رابکتسا  هنیک  نیاربانب ، مهتّلم . » عبّتت  یتح  يراصّنلاال  دوهیلا و  کنع  یـضرت  نل 
فطل هب  ام ، تلم  هیلع  وا  قیمع  هنیک  مغر  یلع  اما  تسین ؛ یندش  مامت  رابکتسا  هنیک  تسا . مالسا  هب  ام  مدرم  قیمع  يدنبیاپ  و  یبرغ » هن  و 
تسد یهلا  دصاقم  هب  یگنهرف ، یساس و  يداصتقا و  ياههنحـص  همه  رد  دناوتب  ناریا  تلم  هَّللا  ءاشنا  هک  میمرگلد  مراودیما و  راگدرورپ 

زمر لامعا ، رد  يرگن  فیلکت  يرادم و  قح  يرادم  فیلکت  يروحم و  ادـخ  - 2 - 2 ( 20 .« ) دنک ینیشن  بقع  هب  راداو  ار  نمـشد  دبای و 
نیمه زین  ار  ریسم  نیا  رد  ناسنا  هریگتـسد  نیرخآ  دیدرگ و  زاغآ  اوحلفت » هَّللاالاهلاال  اولوق  ياون «  اب  مالـسا  تسا . قیفوت  هنوگره  حالف و 

هلظ ماد   ) يربهر مظعم  ماقم  و  دیـشون . ار  رهز  ماج  وا  يارب  دومن و  یگداتـسیا  قح  رب  دـید ، هَّللا  ار  دـصقم  هر )  ماما ( ترـضح  داد . رارق 
يرادـم و فیلکت  رب  تفرگ . ناـشن  ار  رون  هوـک  تفرگ و  تسد  رد  يوـسوم  ياـصع  هدیـشوپ ، يربـهر  يادر  تین  نیمه  اـب  زین  یلاـعلا )

لمع رد  صالخا  دنوادخ و  هب  نداد  هجوت  تسا ، هدوب  هراشا  دروم  راوگرزب  نآ  تانایب  یمامت  رد  اعطق  هچنآ  دیزرو و  رارصا  ییوجادخ 
نآ دوب . دـقتعم  نآ  هب  دـیاب  تسا و  بیغ  هک  دراد  دوجو  يدـنمنوناق  لوـقعم  هاگتـسد  یلوـمعم ، تابـساحم  نیا  يارو  سپ ، دـشابیم « .

نامه اقیقد  میـسریم ، نآ  هب  تبحـص  لالخ  رد  اـم  هک  ییاـهناونع  نیا  فیلکت . هب  لـمع  عرـش و  هار  زا  مینک ؟ ادـیپ  اـجک  زا  ار  هبـساحم 
نیمه دـنب ، رـس  تسرد  هک  مینیبیم  مینکیم ، میـسرت  ار  ثحب  هلـسلس  یتقو  ام  دـندرک . هکت  نآ  يور  ررکم  ام  ماما  هک  تسا  ییاـهناونع 
يادـخ میگنجیم ، ادـخ  هب  نداد  باوج  يارب  ام  میگنجیمن ، يزوریپ  يارب  ام  مینکیم ، لمع  فیلکت  هب  ام  دـنتفگیم : ماما  تساهناونع .

نامفیلکت هب  داد  قیفوت  هک  نیا  زا  مه  زاب  دادـن ، مه  يزوریپ  میتسه ،  شریذـپ  تنم  داد ، يزوریپ  مینکیم ؛ لمع  ام  هدرک ، فیلکت  لاعتم 
یمالسا و فیلکت  هک  هچنآ  قبط  ینعی  دهدب ؛ رارق  دوخ  ماما  ار  عرش  ناسنا ، رگا  تسا . نیمه  يزوریپ  زار  میتسه . ریذپتنم  مینکب ، لمع 

نآرق همیرک  تایآ  رد  هک  یمالسا  یساسا  هلئـسم  کی  ( » 21 .« ) دیـسر دهاوخ  يزوریپ  هب  انیقی  دنکب ، تکرح  مدق  هب  مدـق  تسا ، یعرش 
ای یسایس « . یهلا و  هبیط  تایح  تمس  هب  تکرح  زا  تسا  ترابع  میـشاب ، هتـشاد  یمیاد  هجوت  نآ  هب  دیاب  ناریا  تلم  ام  هدش و  دای  نآ  زا 

هزیکاپ بیط و  تایح  هیاـم  یگدـنز و  هب  ارامـش  ربماـیپ ، ادـخ و  (22 « . ) مکییحیامال مکاـعد  اذا  لوسّرلل  هَّللاوبیجتـسا و  اونما  نیذـلا  اـهیا 
، هتخیگنارب دوخ  تمظع  رب  ار  نایناهج  تریح  دراد و  قیمع  یـشسرپ  تهب و  ياج  هچنآ  اـما  یمالـسا  ناـمیا  رنه  ( 23 .« ) دننکیم توعد 
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تسا نیمه  رد  یمالسا  نامیا  رنه  دندومرف « : هک  تسا . شیوخ  ناماما  زا  نمؤم  مدرم  راو  هزجعم  تیعبت  هزیگنا  دنویپ و  نیا  یلـصا  لماع 
دوخ هک  دزادنایم  راک  هب  الاو  یلاع و  ياهفده  تمدخ  رد  نانچ  نآ  ار  نانآ  ياهورین  دـنکیم و  بوذـجم  نانچ  نآ  ار  مدرم  ياهلد  هک 

هب ار  مدرم  امش  ياهلد  هک  يدنمورین  تسد  ( » 24 « ) دروآیم لابند  هب  ار  یهلا  ترصن  دنکیم و  همیب  ار  یمالـسا  تکرح  بالقنا و  نیا ،
لحارم مامت  رد  جاّوم  یـسونایقا  لثم  ار  ناریا  تلم  هک  یمیظع  يورین  درک و  لـصتم  ماکحتـسا  اـب  یمالـسا ، يروهمج  ماـما و  بـالقنا و 

. تسا مالسا  ادخ و  هب  امش  داقتعا  نامیا و  زا  ترابع  داد ؛ رارق  نایناهج  مشچ  لباقم  رد  هر )   ) تما ماما  تلحر  زا  دعب  هلمج  زا  بالقنا - 
یلم و يورین  همه  اب  ناوت و  همه  اب  هک  میراد  انب  يزوریپ «  هماـن  تنامـض  مدرم  ناـمیا  ( 25 .« ) تفرگ مکتسد  دیابن  ار  یلـصا  ِلماع  نیا 
.« درک دـهاوخ  کمک  ام  هب  دـنوادخ  هک  مینئمطم  میورب و  شیپ  مالـسا  یقیقح  یعقاو و  رادـتقا  تمـس  هب  نامدوخ ، مدرم  ینامیا  یتاذ و 
زا هتـشادهگن ، هتـشارفارب  نانچمه  ار  مچرپ  نیا  نارگ ، هطلـس  عیمطت  دیدهت و  اب  هلباقم  رد  دوخ  يرادیاپ  اب  هک  تسا  نآ  ام  هفیظو  ( » 26)
هب تسا ، هدش  هدراذـگ  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  ام  هدـهع  رب  هک  ار  یییخیرات  تیلوئـسم  شقن و  میناوتب  ات  مینکن ، غیرد  يايراکادـف  چـیه 
زا گنج  رد  هک  یمیظع  شیامزآ  رثا  رب  صوصخ  هب  ناتبالقنا و  گرزب  هبرجت  رثا  رب  هک  دیتسه  یتلم  امـش  ( 27 .« ) مینک افیا  هجو  نیرتهب 

لباقم رد  هک  یتعاجـش  دـیدرک و  زاربا  شتامم -  تایح و  رد  ناتراوگرزب -  ماـما  هب  تبـسن  هک  ياهناقـشاع  تبحم  دـیداد و  ناـشن  دوخ 
( » 28 .« ) تسا نیمه  مه  قح  دـییآیم و  باسح  هب  ناـمرهق  گرزب و  تلم  کـی  رگید ، ياـهتلم  مشچ  رد  دـیداد ، ناـشن  دوخزا  اهتردـق 
نآ دنادیم  یناهج  رگهطلس  بلطهطلـس و  هاگتـسد  زورما  تسا . ناساره  فئاخ و  یمدرم ، ره  رد  قیمع  نامیا  زا  یناهج  رابکتـسا  زورما 

یبلطهطلس لباقم  رقف  دنتسه و  اهشزرا  لوصا و  هلسلس  کی  هب  دقتعم  رویغ و  نامیا و  اب  ياهناسنا  داتـسیا ، دهاوخ  وا  لباقم  رد  هک  يزیچ 
رصانع رب  هیکت  ندوب و  یمدرم  - 2 - 3 ( 29 .« ) دنکیم هلباقم  اهنآ  اب  دسرتیم و  اهنیا  زا  نمشد  دنتسیایم  رابکتـسا  هاگتـسد  ییوگروز  و 

تداعـس نتفای  بالقنا و  یهلا  فادـها  ققحت  هار  نیرتهاتوک  نیرتیقطنم و  نیرتیعیبط ، بالقنا  ناـبحاص  ناـمحر و  دونج  مدرم  يدوخ 
نیا یلاعلا ) هلظ  ماد   ) بالقنا مظعم  ربهر  و  هر )   ) ماما ترضح  هک  هدوب  قح  ریـسم  اب  مدرم  ندرک  هارمه  مدرم و  اب  ندش  هارمه  یناگمه ،
میظع عبنم  نیا  رب  دندرک و  یحارط  مدرم  داحآ  هدارا  تساوخ و  رب  هیکت  ماظن ا  فلتخم  ناکرا  دنتفرگ . مات  ياهرهب  نآ  زا  دنتفای و  ار  زمر 

ییاهشزرا زا  رگید  یکی  مه  تموکح  ندوب  یمدرم  نینمؤملاب « .» هرصنب و  كدّیا  يذلا  وه  ، « دنتسب يرای  دیما  دوب  قح  تیانع  رهظم  هک 
هلیـسو هب  ندـش  باختنا  زا  رتالاب  يزیچ  ندوب ، یمدرم  تسا  هدرک  هیدـه  تکلمم  نیا  هب  یمالـسا  فراـعم  مالـسا و  تیمکاـح  هک  تسا 

هاـگآ و نمؤم و  ياـههدوت  زا  فدـه ، نیا  قـقحت  يارب  ( » 30 «. ) تسا شزرا  کـی  ندوب  یمدرم  اـم ، یمالـسا  روـشک  رد  تسا ..... مدرم 
زا سپ  ار  ترـصن  میکح ، ربهر  دش و  هتفرگ  مزال  ِیناسنا  يورین  یـسایس -  ياهنامزاس  اههورگ و  بازحا و  زا  هن  و  راکادـف -  دـنمدرد و 
رد دروآ و  دوجو  هب  ادخ  ناگدنب  زا  ار  نامحر  دونج  هلاس ، هدزناپ  تدهاجم  هیاس  رد  درک و  وجتسج  مدرم  لازیالیورین  زا  ادخ ، هب  لکوت 
هک دندوب  اهنیا  دناهیضق . بحاص  اهنیا  سپ  تسیچ ؟ مدرم  نیا  کمک  زا  ریغ  تموکح ، نیا  هناوتشپ  ( 31 .« ) دروآ رد  تکرح  هب  ادخ  هار 

نم و دـندادیمن ، ار  ناشناناوج  دـنتفریمن و  اهنابایخ  هب  دـندرکیمن ، شوگ  ماما  نامرف  هب  مدرم  نیا  رگا  دـندرک . نوگنرـس  ار  هاش  میژر 
مدرم میدرکیم ! هزرابم  هنوگ  نآ  لاس  دـص  دـیاب  میاهدوب  نامز  نآ  نازرابم  وزج  هک  میـشکیم  كدـی  نامدوخ  اب  مه  ار  راختفا  نیاامش 

هک یمحازم  لثم  اهنآ  اب  دیاب  ایآ  دننکیم ، هعجارم  ام  هب  مدرم  نیا  هک  الاح  دندرک . ادـف  ار  ناشدوخ  ناج  دـنتفر و  اهنابایخ  هب  هک  دـندوب 
رود لبق ، ياهمیژر  یناماس  یب  یگتفـشآ و  لیالد  زا  مدرم  هب  یکتم  یمالـسا  ماـظن  ( 32 ( »!؟ مینک دروخرب  دـنک ، یم  تیذا  ار  اـم  بترم 

يرازیب و رهق و  زج  ياهجیتن  نآ  ِماجنارـس  هک  دوب ، هعماج  یمومع  تمالـس  تداعـس و  رد  ناـنآ  نتـشاد  مرحماـن  روما و  زا  مدرم  نتـشاد 
هب هک  یخـسار  داقتعا  اب  دوخ و  دـنمورین  یمدرم  هناوتـشپ  اب  یبالقنا ، ماظن  تشادـن « . یپ  رد  یهلا  یمدرم -  میژر  کی  هبلاـطم  ناـیغط و 

يزیر همانرب  اب  ار  اهیگدنام  بقع  دزادنیب و  يّدام  تفرـشیپ  دـشر و  هداج  رد  ار  روشک  تسناوت  دـهاوخ  دراد ، دوخ  یمدرم  یلم و  يورین 
روشک یگدنزاس  زا  يریگولج  يارب  ياهلیـسو  ره  زا  اذل  دنک . هاتوک  هشیمه  يارب  ار  تین  دب  وج و  دوس  ِناگناگیب  تسد  دـیامن و  ناربج 

هب نالوئـسم ، مدرم و  تمه  هک  دـندش  بجوم  هدومن و  لیمحت  ام  مدرم  رب  هک  دوب  يرگناریو  گـنج  اـهنآ ، زا  یکی  هک  دـندرک  هدافتـسا 

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  هللا  تیآ  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 365زکرم  هحفص 316 

http://www.ghaemiyeh.com


بالقنا هک  نامیا  اب  هدازآ و  مدرم  اما  ( 33 .« ) دوش روشک  لالقتسا  تیمامت و  زا  عافد  فرص  یلمع ، یملع و  تفرـشیپ  یگدنزاس و  ياج 
رب ءاکتا  اب  دنتـشاد  نآ  اب  یهلا  يدـنویپ  دنتـسنادیم و  موب  زرم و  نیا  ناگتـسراو  ماما و  جـنر  لاـس  اـههد  لـصاح  دوخ و  دـنزرف  نوچ  ار 
دش یشان  مالـسا  هب  نانآ  قیمع  نامیا  زا  هک  دوخ  عطاق  هدارا  اب  شیوخ « . ماما  یپ  رد  هتخود و  مشچ  تازرابم  نیا  یلاعتم  قفا  هب  دنوادخ 
زا دناهدومن و  تسارح  نآ  زا  ریظن ، یب  يراثیا  يراکادف و  اب  هدروآ و  دوجو  هب  ار  یمالسا  يروهمج  هداد و  همادا  يزوریپ  ات  ار  تازرابم 

مدرم تمه  اب  ییافکدوخ  ( 34 .« ) دوب دهاوخ  مدرم  رایتخا  رد  مدرم و  هب  قلعتم  مدرم و  هب  یکتم  یمالسا  ماظن  لاح ، همه  رد  مه  سپ  نیا 
تلم نیا  ياهیئاناوت  زا  نیریـش  ياهبرجت  هکلب  دوبن . گنج  هرادا  يزوریپ و  مایا  هب  دودـحم  ماما ، تما و  تدـحو  ِتفگـش  تاکرب  راثآ و 

دـندنب و تمه  رمک  تکلمم  نیا  رد  روج  يدایا  یهاشنهاش و  ياهیناریو  ناربج  يزاسزاب و  رب  دـنبایب و  ار  شیوخ  رادـتقا  ياهزرم  ات  دوب 
دننادب يدج  رایـسب  ار  روشک  یگدنزاس  هک  تسا  بجاو  ناگمه  رب  دننز ، الاب  تمه  نیتسآ  صلخم ، ياهورین  هک « : دـبایرد  ار  الوم  مایپ 

رد راکتبا  راک و  دوش ، لیدبت  دابآ  يروشک  هب  یمالـسا  ناریا  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  مالـسا  يوربآ  زورما ، دنرادرب . هار  رـس  زا  ار  عناوم  و 
، ددرگ لداـعتم  مدرم  ياـهزاین  اـب  یلخاد  دـیلوت  دوش ، نک  هشیر  تیمورحم  رقف و  دـبای ، ناـماس  رـس و  مدرم  یگدـنز  دوش ، ریگ  همه  نآ 
دـشاب و هتـشادن  راشف  لامعا  هب  یهار  مدرم ، یگدـنز  تاجایتحا  قیرط  زا  نمـشد  دـسرب ، ییافکدوخ  هب  يزرواـشک  تعنـص و  رد  روشک 

یبالقنا ياهفیظو  ار  روشک  یگدـنزاس  دـیاب  تلم ، تلود و  دـشخب . ناـماس  زین  ار  مدرم  يّداـم  یگدـنز  تیونعم ، راـنک  رد  نید  هصـالخ 
لد رد  ار  دـیما  هک  دـنزاسب  هتفرـشیپ  دابآ و  نانچ  ار  ناریا  اهوزاب ، اهزغم و  اهدادعتـسا و  اـهورین و  همه  جیـسب  اـب  يراـکمه و  اـب  دـننادب ،
هک يراظتنا  دوب و  مدرم  يـالاو  تمه  نیا ، ( 35 .« ) دیامن هئارا  نانآ  هب  ار  يونعم  یلاعت  يّدام و  شیاسآ  هار  دـنک و  هدـنز  مولظم  ياهتلم 

هتفای دنبایب و  ار  زیچ  همه  ات  دنتـشاذگ  دنتـشاد  هچنآ  دندمآرب ، دنلب  رـس  هَّللادمحب  دـندرک و  مامت  ار  راک  تشاد . نانآ  زا  خـیرات  مالـسا و 
بالقنا یقیقح  نابحاص  ناتمعن و  یلو  نیا  هچنآ  اما  دوب . هدمآ  مهارف  يدازآ  لالقتـسا و  هیاس  رد  هک  دوب  مالـسا  ياهبنارگ  ثاریم  نانآ ،

فرح تسین « . مدرم  دوخ و  هاگیاج  كرد  یسانشهفیظو و  يرادتناما و  زج  يزیچ  دنراد  راظتنا  دنزورما ، ناراد  ثاریم  هک  رما  يایلوا  زا 
، هملک یقیقح  ياـنعم  هب  ار  ناـشدوخ  یتموکح ، نارازگراـک  هک  دـیایب  دوجو  هب  یمـسیناکم  دوشب و  هداد  یبیترت  دـیاب  هک  تسا  نیا  نم 
ار دوخ  هفیظو  دنـشکب و  تمحز  تسا ، هدش  نیعم  ررقم و  ناشیارب  هک  يردق  نامه  دننک و  راک  دنورب  دننادب ؛ مدرم  رازگتمدخ  مادـخ و 

یقیقح هلـصاف  نالوئـسم  ناـشدوخ و  نیب  مدرم  زورما  هک  تسا  نـیا  اـم  ندوـب  یمدرم  رهظم  (» 36 .« ) دشاب دـیابن  یهاتوک  دـنهدب ؛ ماجنا 
تخانـش و هعماـج ، یمومع  گـنهرف  رب  راذـگریثأت  لـماوع  زا  اـهوگلا  یفرعم   - 3 ( 37 .« ) تسا یگرزب  تمعن  نـیا  دـننکیمن . ساـسحا 

تـسد ینیع و  یمـسجت  هدـش ، ینیبشیپ  فادـها  یلاعتم و  ياهنامرآ  ات  تسا  مدرم  نایم  رد  بسانم  بوبحم و  ییاـهوگلا  لاـعف  روضح 
بدا و هب  شندـش  بدؤمزمر  تیبرت و  لماع  نیرتمهم  تسا ، هتـشاد  یباـیوگلا  اـب  هارمه  ینّوکت  ادـتبا  زا  هک  هعیـش ، بتکم  دـبای . ینتفاـی 

تماما اب  خیرات  هک  ینارود  تسا . هدوب  رهطم  یهلا و  ینیملعم  هزنم و  لماک و  ییاهوگلا  نتـشاد  نآ ، يرادیاپ  ظفح و  و  مالـسا ، گنهرف 
رب ار  یلاـعت  هب  ور  یتیبرت و  یبـتکم  اـهتیمورحم ، اـهيزوریپ و  اهبیـشن و  زارف و  همه  اـب  درک ، یط  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يربـهر  و 

یتوکلم سوفن  زا  صاخ  ياهولج  نامز ، طیارـش  بسح  رب  کـی  ره  دنتـشاد و  تیـالو  نآ  رب  ددـعتم  یناـیبرم  هچ  رگ  هک  دوشگ  تیرـشب 
نآ تمصع  مالک  کی  رد  نایب و  رد  تقادص  لمع ، رد  صالخا  مارم ، رد  تراهط  اما  دنداد ، زورب  ار  ناشیهلا  تیالو  زا  ییامن  شیوخ و 

يادـنلب هب  يرمع  اب  ماما  کی  ایوگ  هک  ياهنوگب  دـنتخاس ، يراج  تما  نایم  رد  یهلا  دـحاو و  ییربهر  اب  ار  تماما  نرق  هدراهچ  ناگرزب ،
تعـسو مالـسا و  تمظع  هب  یتلاسر  دـندوب و  قح  نامرف  نایرجم  همه ، هک  ارچ  تسا . هتـشا  تیالو  هعیـش  خـیرات  رب  موصعم  هدراهچ  نس 

ماقم تسا . روخرد  یتراهط  یهاگآ و  دـنمزاین  يونعم ، هنیجنگ  نیا  زا  يریذـپ  تیبرت  نتـسج و  هرهب  دـیدرتیب  دنتـشاد . شود  رب  خـیرات 
میـسرت اب  و  یفاو ، یفارـشا  هژیو و  يرحبت  اب  دنراد ، هدهع  ار  یهلا  ججح  نآ  تیالو  تباین  یگتـسیاش ، لامک  رد  کنیا  هک  يربهر  مظعم 

هب تبـسن  دـنزاسیم و  يراج  مدرم  نایم  رد  ار  يراتفر  ياهوگلا  نیرتیلاعتم  ینامـسآ ، ياههوسا  نآ  تالامک  لئاضف و  قیقد  حـیحص و 
سدـقم تیعقوم  زا  لبق  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هریـس  نوماریپ  ناشیا  هدـنزرا  راثآ  رب  هوالع  دنـشخبیم . یهاـگآ  یتیبرت  ياـههولج 
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مهیلع نیموصعم  زا  رگتیاده  هدـنزومآ و  ییاهـسرد  فلتخم  ياهتبـسانم  هب  زین  يربهر  ناشخرد  نارود  یط  تسا ، تسد  رد  ناشیربهر 
هئارا هعماـج  یگنهرف  عـضو  بساـنت  هـب  یمالـسا ، گرزب  ياهتیـصخش  زا  رتنییاـپ  لـحارم  رد  و  هر )   ) ماـما ترـضح  نـینچمه  مالـسلا ، 

. دوشیم هراشا  نآ  زا  هنومن  دنچ  هب  الیذ  هک  دناهتـشاد  ناوارف  دـیکأت  ناشخرد  ياههرهچ  نآ  زا  تیعبت  رتشیب و  تخانـش  رب  دـناهدومرف و 
هیقب هب  اههلق  نآ  تبـسن  هک  دراد  دوجو  ییاه  هلق  دـینکیم ، هاگن  نیحلاصلاهَّللادابع  ایلوا و  فص  هب  یتقو  یناسنا «  لاـمک  تفرعم و  لـلق 
نامه اههلق ، نیا  تسا . یـشحاف  فالتخا  فالتخا ، تسا . یمیظع  هداعلاقوف  روصت و  لباق  ریغ  تبـسن  کی  انعم ، ملاـع  گرزب  ياـهناسنا 

تسد و نیا  زا  یناگرزب  مزعلاولوا و  يایبنا  لثم  دینیبیم ؛ ار  اهنآ  فرط  ره  زا  دیزودب ، مشچ  ره ا  مه  اهتوبن  خیرات  رد  هک  دنتسه  یناسک 
لاثما تسا و  ناسل  هقلقل  طقف  ام  يارب  ناشرکذ  هک  اهنیرتهتـسجرب  نیا  نیب  رد  اههوکـش و  اـهتمظع و  نیا  هعومجم  رد  اـما  دـح . نیا  رد 

رود زا  روط  نیمه  دـننک و  كرد  ار  اهتیونعم  نیا  دـنهاوخب  هک  تسا  نآ  زا  رح  رتدرخ و  رتکچوک و  رایـسب  ناشناج ، حور و  لد و  نم ،
دوجو ردان  رایسب  هنومن  دنچ  تسا  ناشدوخ  تاملک  زا  مه ، ریوصت  نیا  زاب  هک  دنروآیم –  نابز  رب  ار  نآ  دنراد و  ناشنهذ  رد  يریوصت 
ریوصت دنک و  نایب  لماک  وحن  هب  تسین  رداق  یناسنا  چـیه  ار  مرکا  ّیبن  تیـصخش  داعبا  ( » 38 . ) دنرتالاب نایب  فیـصوت و  دح  زا  هک  دراد 

هتخانـش و خیرات  رـسارس  ناربمایپ  رورـس  ملاع و  راگدرورپ  هدیزگرب  زا  ام  هچنآ  دیامن . هئارا  راوگرزب  نآ  تیـصخش  زا  یعقاو  هب  کیدزن 
تسا یفاک  ناناملسم  يارب  مه  تفرعم  رادقم  نیمه  اما  تسا ؛ راوگرزب  نآ  یقیقح  ینطاب و  يونعم و  وجو  زا  یحبـش  هیاس و  میاهتـسناد ،

اهنآ ایناث ، دهدب و  رارق  نانآ  مشچ  لباقم  رد  ار  يرشب  لماکت  جوا  تیناسنا و  هلق  دنک و  نیمـضت  لامک  تمـس  هب  ار  اهنآ  تکرح  الوا ، ات 
تیصخش داعبا  يور  هک  تسا  نیا  ملاع  ناناملسم  همه  هب  ام  هیصوت  نیاربانب ، دنک . قیوشت  روحم  نآ  لوح  عمجت  یمالسا و  تدحو  هب  ار 

مسجت ( 39 «. ) دوشب يدایز  راک  تسا ، صوصنم  روثأم و  راوگرزب  نآ  زا  هک  یمیلاعت  ترـضح و  نآ  قالخا  هریـس و  یگدـنز و  ربماـیپ و 
هنادواج و سرد  کی  رشب ، ياهلسن  همه  يارب  نوگانوگ ، طیارش  رد  ددعتم و  تاهج  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما دوجو  نآرق «  تایآ 
وحم و رد  هچ  شدـهز ، رد  هچ  شتاجانم ، رد  هچ  شتدابع ، بارحم  رد  هچ  دوخ ، یـصخش  يدرف و  لمع  رد  هچ  تسا ؛ یندـشن  شومارف 

مسجت یهلا ، تموکح  مسجت  وا  ( » 40 « ) يّدام یناسفن و  ياههزیگنا  ناطیـش و  سفن و  اب  شاهزرابم  رد  هچ  و  ادخ ، دای  رد  شندش  قرغ 
 » درکیم کیدزن  دوخ  هب  ار  ارقف  وا  دوب . قلطم  لدـع  مسجت  و  مهنیب « ءامحر  راّفکلا  یلع  ءاّدـشا  مسجت «  نیملـسم ، نایم  رد  نآرق  تایآ 
ار ناشدوخ  ندش ، حرطم  ِلیاسو  هیقب  روز و  لوپ و  اب  هک  ینتـسجرب  دادیم . رارق  صاخ  تیاعر  دروم  ار  افعـض  و  نیکاسملا » بّرقی  ناک 
صالخا و اوقت و  نامیا و  تشاد ، شزرا  وا  لد  مشچ و  رد  هچنآ  دـندوب . ناسکی  كاخ  اب  ع )  ) یلع رظن  رد  دـندوب ، هدرک  حرطم  قحان  هب 
ع)  ) نینمؤملاریما هرابرد  هک  تساهنرق  درک . تموکح  لاـس  جـنپ  زا  رتمک  نینمؤملاریما  شزرااـب ، ياـهانبم  نیا  اـب  دوب . تیناـسنا  داـهج و 

قشمرس ( 41 .« ) دنتـسه ناشدوخ  ریـصقت  زجع و  هب  فرتعم  اهنیرتهب ، دـننک و  ریوصت  تسرد  دناهتـسناوتن  دناهتـشون و  مک  دنـسیونیم و 
لماح يرـشب ، ياهبلاق  نیا  ددـنویپیم و  کُلم  مسج و  ملاع  ياهتیعقاو  هب  یتوکلم  ياهتمظع  هک  ياج  نآ  دوجو ، لزنت  ماقم  رد  ینارون « 

قـشمرس کی  میتسه ، بقع  هک  اهام  يارب  اهنآ ، نابز  زا  فرح  ره  هراـشا و  ره  تکرح و  ره  تقو ، نآ  دوشیم ؛ اـهحور  اـهتیونعم و  نآ 
توکلم انعم و  ملاع  رد  هدوب و  ملاع  نیا  رد  یتمظع  هچ  اب  یجوا و  هچ  رد  س )  ) ارهز همطاف  مینادـب  هک  تسا  یفاک  نیا  دوشیم . ینارون 

ماما سدقم  دوجو  قح «  فطل  قادـصم  ( 42 .« ) تسا يرـشب  فراعم  رـشب و  نهذ  هدوشگان  يامعم  ص )  ) ربمایپ رتخد  اعقاو  دوب . دهاوخ 
. » تسا نیمز  رد  ادـخ  زارفارـس  مَلَع  تلاسر ، یحو و  نادـناخ  هدـنامزاب  نیا  هک  مینادیم  ردـق  نیمه  تسا . یهلا  هدـعو  قادـصم  ناـمز ،

قلطم قادصم  یهلا و  هدعو  وا  بوذکم « » َریغ  ادعو  ۀعـساولا  همحّرلا  ثوغلا و  بوبـصملا و  ملعلا  بوصنملا و  ملعلا  اهّیا  کیلع  مالّـسلا 
لضف غلبَم  رگشیامن  وا  تسادخ . ناگدنب  نیرتهتسجرب  ایبنا و  ایفـصا و  ایلوا و  زا  ییهنومن  هروتـسم و  وا  تسا . تیرـشب  تیناسنا و  رب  ادخ 

زا یتاحـشر  نامخ ، صقان  رـصاق و  مهف  دح  رد  میناوتب  ام  رگا  دـندومرف . نایب  نانآ  دوخ  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  تسا . مدآ  ینب  رب  یهلا 
زا سپ  افاصنا  اقح و  ام ، زیزع  ماما  ریبک و  ربهر  میظع  تیصخش  ادخ «  هعیدو  میاهدرک ». دُرب  یلیخ  میمهفب ، مینک و  كرد  ار  اههتفگ  نیا 

هناشن ام و  رب  ادـخ  تجح  ام ، تسد  رد  ادـخ  هعیدو  وا  دوبن . هسیاقم  لباق  يرگید  تیـصخش  چـیه  اب  نیموصعم ، ياـیلوا  ادـخ و  ناربماـیپ 
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(، ع  ) نینمؤملاریما ص ،)  ) ربماـیپ تمظع  ناوتیمن  درکیم . رواـب  ار  نید  ناـگرزب  تمظع  دـیدیم ، ار  وا  ناـسنا  یتـقو  دوب . یهلا  تمظع 
تیـصخش تمظع  دـناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  ام  نهذ  درک ؛ روصت  تسرد  یتح  ار  ایلوا  هیقب  و  ع )  ) قداـص ماـما  ع ،)  ) ءادهـشلادیس

گرزب حور  اهبش و  همین  نایرگ  ِرگشیاین  ادخ و  عضاخ  هدنب  حلاص و  دبع  وا  ( 43 .« ) دنک روصت  دناجنگب و  دوخ  رد  ار  نادرمگرزب  نآ 
ناهج رد  ار  نآرق  مچرپ  دیشخب و  تزع  مالسا  هب  وا ، دوب . یمالـسا  ربهر  کی  زراب  هنومن  ناملـسم و  کی  لماک  يوگلا  وا ، دوب . ام  نامز 

لالقتسا يالص  وا ، دیـشخب . يروابدوخ  تیـصخش و  رورغ و  نانآ  هب  داد و  تاجن  ناگناگیب  تراسا  زا  ار  اریا  تلم  وا  دروآرد . زازتها  هب 
دنمتردق ياهتسد  همه  هک  يرـصع  رد  وا ، درک . هدنز  ناهج  متـس  تحت  للم  ياهلد  رد  ار  دیما  دادرـس و  ناهج  رـسارس  رد  ار  یگدازآ  و 

یقالخا ياهشزرا  تیونعم و  نید و  ساسا  رب  یماظن  دندرکیم ، شالت  یقالخا  ياهـشزرا  تیونعم و  نید و  ندرک  يوزنم  يارب  یـسایس 
وا هک  مینک  ضرع  دیاب  نامراوگرزب  ماما  هرابرد  زورما  ام  مسجم «  بان  مالـسا  ( 44 .« ) داهن ناینب  یمالسا  یتسایس  تلود و  دروآ و  دیدپ 

لاعتم يادخ  دوب . ادخ  يارب  یناف  زین  اهيریگمیمـصت و  تاساسحا و  قالخا و  یگدـنز و  رد  مسجم  بان  مالـسا  مسجم ، یبالقنا  مالـسا 
نامجرت ( 1 : ) تشون یپ  ( 45 .« ) دوب ریظنیب  يراک  تفرگ ، ماـجنا  نارود  نیا  رد  راوگرزب  نیا  تسد  هب  هک  يراـک  داد . شاداـپ  وا  هب  مه 

ۀلالضلا و نم  هب  مه  ادهف  9  .... ادمحم هناحبس  هَّللا  ثعب  نا  یلا  ( ) 2 . ) لقتـسم گنهرف  ناونع  لیذ  هلاقم ، نیمه  يربهر ، مظعم  ماقم  مالک 
تانایب ( 6  ) 23 بازحا ,  ( 5  ) 7 بازحا ,  ( 4  ) نانجلا حـیتافم  نیعبرا ، ترایز  ( 3  ) لوا هبطخ  هغالبلاجهن ، ۀـلاهجلا ،) نم  هناکمب  مهذـقنأ 

، تیالو رـضحم  رد  ( 8  ) 3/2/1370 دلج 7ص ،  تیالو ، ثیدـح  ( 7  ) هاـم 1356 يد  مهدزون  راتـشک  هعجاـف  زا  سپ  هر )   ) ینیمخ ماـما 
ص ج 4 ،  تیالو ، ثیدح  ( 10  ) ص 233 دلج 6 ،  تیالو ، ثیدح  ( 9  ) 29/9/1373 ص 129 ،  یگنهرف ، بالقنا  یلاع  ياروش  هناخریبد 
، ماج تبرت  مدرم  اب  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تاـشیامرف  ( 12  ) 31/6/1374 یمالـسا ،  يروهمج  همانزور  ( 11  ) 10/3/1369  ، 249
10/1/1369 ج 4 ،  تیالو ،  ثیدح  ( 15  ) 20/4/1374 یمالسا ،  يروهمج  همانزور  ( 14  ) ص 287 ج5 ،  تیالو ،  ثیدح  ( 13  ) 1378
 ، ص 278 ناـمه ،  ( 19  ) 10/3/1369 ص 246 ،  ج 4 ،  تیالو ،  ثیدـح  ( 18  ) 5/7/1368 ج 2 ،  تیالو ،  ثیدـح  ( 17  ) نامه ( 16)

ثیدح ( 23  ) 24 لافنا ،  ( 22  ) ص 177 ج5 ،  تیالو ،  ثیدح  ( 21  ) 23/4/1368 ص 231 ،  ج 1 ،  تیالو ،  ثیدـح  ( 20  ) 23/4/1368
14/4/1368 ص 220 ،  ج 1 ،  تیالو ،  ثیدـح  ( 25  ) 5/9/1369 ص 18 ،  ج 6 ،  تیالو ،  ثیدـح  ( 24  ) 29/1/1370 ج 7 ،  تیـالو ، 
 ، ج 2 تیالو ،  ثیدح  ( 28  ) 1/12/1369 ص 260 ،  ج 6 ،  تیالو ،  ثیدح  ( 27  ) 4/3/1369 ص 220 ،  ج 4 ،  تیالو ،  ثیدـح  ( 26)

عامتجا رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  ( 30  ) 13/6/1370 دهاش ، زاتمم  نادنزرف  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ینارنخس  ( 29  ) ص 280
 ، ص 48 ج 6 ،  تیـالو ،  ثیدـح  ( 32  ) 10/3/1369 ص 247 ،  ج 4 ،  تیـالو ،  ثیدـح  ( 31  ) 1/2/1379 ناـناوج ،  يرفن  رازه  200
 ، ص 264 ج 4 ،  تیالو ،  ثیدـح  ( 35  ) ص 259 ناـمه ،  ( 34  ) 10/3/1369 ص 263 ،  ج 4 ،  تیـالو ،  ثیدـح  ( 33  ) 14/9/1369

/10 / 17 ص 145 ،  نامه ،  ( 38  ) 7/3/1369 ص 229 ،  نامه ،  ( 37  ) 14/9/1369 ص 48 ،  ج 6 ،  تیالو ،  ثیدح  ( 36  ) 10/3/1369
ص 198 نامه ، ( 41  ) 10/11/1369 ص 197 ،  ج 6 ،  تیالو ، ثیدح  ( 40  ) 1368 / 24/7 ص 224 ،  ج 2 ،  تیالو ، ثیدح  ( 39  ) 1369
 ، ص 13 ناــمه ، ( 44  ) 17/3/1368 ص 7 ،  ج 1 ،  تیـالو ، ثیدـح  ( 43  ) 17/10/1369 ص 145 ،  ج 6  تیـالو ، ثیدــح  ( 42)

www.balagh.net: عبنم دلج 4 ص 274 ،  تیالو ، ثیدح  ( 45  ) 18/3/1368

یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  هاگن  زا  یناوخباتک  باتک و 

? مه هب  لماک  یگتـسباو  هعماج ، ره  رد  نیداینب  یـساسا و  تارییغت  هک  اجنآ  زا  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  هاگن  زا  یناوخباتک  باـتک و 
دوهـشم یگنهرف  لـئاسم  رد  هک  يايراذـگریثأت  تدـش  ییآراـک و  تیمها  لـیلد  هب  زین  و  دراد ، هعماـج  نآ  یگنهرف  يرکف و  ياـهداهن 
عاـضوا نارگن  دـیاب  هراومه  ءـالتعا ، تفرـشیپ و  ناـهاوخ  ِعماوج  دـنمدرخ و  ناربـهر  هک  دیـسر  تفاـیرد  كرد و  نیا  هب  ناوتیم  تسا ،

هناتخبـشوخ دنیـشنیم . راـب  هب  دوشیم و  لـصاح  یگنهرف  دـشر  وترپ  رد  یبوـلطم ، شهج  لوـحت و  ره  هکنآ  هچ  دنـشاب ؛ دوـخ  یگنهرف 
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؛ دشخبیم ياهدنیازف  ماکحتسا  تردق و  ار  ام  یگنهرف  ياهـشیوپ  اهـشرگن و  انام ، يوق و  ياههشیر  زا  ام  دنمـشزرا  گنهرف  يرادروخرب 
نینچ هوکـشاب  ولج ? نیتسخن  دـنایگنهرف . نیتسار  ياهدومن  شَنیرفآراـختفا ، ياـههولج  یماـمت  هک  میاهدرک  دـشر  یگنهرف  اـب  اـم  اریز 
زاغآ دـنوادخ  يوس  زا  ندـناوخ »  » ِنامرف اب  ار  شتلاسر  هک  تفاـی ، مالـسا  نأـشلامیظع  ربماـیپ  ياـههمانرب  يادـتبا  رد  ناوتیم  ار  یـشزرا 

? نادواج زجعم ? دنکیم و  دای  دنگوس  نآ  تمرح  ملق و  هب  هناگی ، دنوادخ  هک  تسا  سدقم  گنهرف  نیمه  رد  دریگیم . یپ  دـنکیم و 
رامـش ینعی  ام ، یگنهرف  رابُرپ  نیـشیپ ? دوزفا ? هب  نشور ، ياههناشن  نیا  دـهدیم . لیکـشت  ینامـسآ  باتک  کـی  ار  یهلا  ریفـس  نیرخآ 

ییافوکـش صرع ? رد  شنیب  هشیدـنا و  شناد و  یلاها  ناروآمان و  ناـگرزب و  دوجو  روهظ و  و  ناراـگنباتک ، اـههناخباتک و  اـهباتک و 
مینادب یگنهرف  تایلجت  نیرتمهم  نیرتابیز و  نیرترب ، زا  یکی  ار  باتک »  » هک دزاسیم  دـعاقتم  ار  ام  بولطم ، گنهرف  شرتسگ  ندـمت و 

ياههصرع رد  رشب  ریگمشچ  ياهتفرشیپ  راگزور  رد  یتح  باتک ، میروآ . رامش  هب  يرشب  ثاریم  اههدیدپ و  نیرتگنـسنارگ  زا  ار  نآ  و 
. تسا هتفای  رترادـیاپ  ییاـههولج  رتهزاـت و  رتهدرتسگ و  داـعبا  هک  هداـهنن ، تسد  زا  ار  دوخ  تیمها  اـهنت  هن  گـنهرف ، يروآون و  شناد و 

یلابقا ای  دناهدوبن و  هناگیب  یناوخباتک  باتک و  اب  زگره  دناهتـشادرب ، نوگانوگ  ياهتفرـشیپ  يداو  رد  يدـنلب  ياهماگ  هک  نانآ  نامگیب ،
هاگیاج نیرتالاو  دیاب  باتک  دناهتسناد . دوخ  یگدنز  رد  يرورض  یلصا و  رـصنع  کی  ناونع  هب  ار  هعلاطم  هکلب  دناهتـشادن ؛ نادب  كدنا 

هب یتـیعقوم  نینچ  زا  باـتک  نوـنکا  نوگاـنوگ ، یلیـالد  هب  هنادـنمگوس و  هـکنآ  لاـح  دـشاب ؛ اراد  یعاـمتجا  يدرف و  ياـههرتسگ  رد  ار 
هب هجوت  اب  هلئسم ، نیا  دشابیمن . حرطم  ناگمه  يارب  یمیاد  زاین  کی  ناونع  هب  هعلاطم  زونه  تسین و  رادروخرب  ام  عماج ? رد  یگتسیاش 

یناگدنز ياهتیولوا  زا  دـیاب  نآ  يرگنزاب  تسا و  ناوارف  لمأت  روخرد  نامز ، نیا  ياهزاین  اهترورـض و  كرد  ناشخرد و  نیـشیپ ? نانچ 
باتک گنهرف  شرتسگ  دشر و  نیمز ? رد  موادم  روط  هب  يربهر  مظعم  ماقم  هک  يدیکأت  مامتها و  اب  هژیوهب  مهم ، نیا  هب  تیانع  دشاب . ام 
هـشوگ يواح   ) هعومجم نیا  ندـمآ  مهارف  ثعاب  یناوخباتک ،  باتک و  هتفه  تبـسانم  هب  و  وسکـی ، زا  دـنراد ، هعماـج  رد  یناوخباـتک  و 

? يامتسد هعومجم ، نیا  نیودـت  هک  تسا  دـیما  دـش .  یناوخباتک ) باـتک و  عوضوم  هب  یمالـسا  بـالقنا  مّظعم  ربهر  شرگن  زا  ییاـه 
ای یشومارف  درگ  ندودز  هب  دنازیگنارب و  ناگمه  ياهلد  رد  ار  هعلاطم  هب  تبغر  روش و  دوش و  عوضوم  تیمها  هب  رتشیب  هچ  ره  ِندیشیدنا 

غیتس رب  هتـسویپ  دـشخردب و  اـهلد  اههشیدـنا و  داـکچ  رب  هراـمه  باـتک  هک  نادـنچ  دـناسرب ؛ ددـم  یناوخباـتک  باـتک و  رهچ ? زا  تلفغ 
مظعم ماقم  ياهدومنهر  هنییآ  رد  یناوخ  باتک  باتک و   » باتک زا  دیناوت  یم  ار  لماک  هعومجم  . ) دنامب یناشفارون  یلجت و  رد  یناگدنز 

زا یکی  ناوتیم  يریبعت  هب  ار  باتک  رشن  دیلوت و  باتک  رشن  دیلوت و  دییامن ). هعلاطم   ، یمالسا گنهرف  رـشن  رتفد  طّسوت  هرـشتنم  يربهر »
نآ تیمها  ترورـض و  نایب  رد  هچ  ره  هک  تسا  دـنمجرا  الاو و  نانچنآ  هصرع ، نیا  تسناد . هعماج  کی  یگنهرف  دـشر  مهم  ياهدومن 

. ساسح مه  تسا و  رایـسب  مه  زین ، دنزادرپیم ، مهم  نیدـب  هک  نانآ  تیلوئـسم  يور ، نیا  زا  مه  دوب . دـهاوخن  هدنـسب  دوش ، هتفگ  نخس 
تقد و يدنمـشوه ، اـب  دنـشاب و  هتـشاد  مشچ  شیپ  ار  دوخ  گرتس  راـک  زادـنامشچ  هتـسویپ  دـیابیم  میخف ، خارف و  يداو  نیا  ناـیوپهر 
. دـنیامن راثآ  رـشن  دـیلوت و  هب  تردابم  شیوخ ، بطاخم  ياههورگ  هب  هجوت  لذـب  هعماج ، درف و  ياـهزاین  كرد  اـب  زین  و  لـماک ، تفارظ 
هچ ره  ندش  شخبرمث  هب  دناوتیم  یناهج ، ياهدادیور  هب  هجوت  یتح  یناکم و  ینامز و  ياهتیعقوم  طیارـش و  تخانـش  هک  تسا  یهیدب 

؛ تسا دنمزاین  راگدنام  راثآ  يرنه  ضرع ? تیقالخ و  يروآون ، هب  یمیظع ، رتسگ ? نینچ  رد  نداهن  ماگ  دناسرب . ددـم  راک  جـیاتن  رتشیب 
ياههلمح اب  هلباقم  روظنم  هب  یعفادـت ، يداهج  رد  تکرـش  گنهرف ، هبج ? مدـقم  طخ  ناونع  هب  راشتنا ، دـیلوت و  رگنـس  رد  هک  ناـنچمه 

ود رد  نامزمه  روط  هب  دیاب  ههبج ، نیا  ناگدنمزر  عقاو ، رد  تسا . راکنا  لباق  ریغ  سوسحم و  ترورض  کی  نانمـشد ، یگنهرف  یپردیپ 
زیرکاخ و  یلخاد ، ياهزاین  عفر  اهـشزرا و  زا  يرادـساپ  رگنـس  دـننزب : راـثیا  هب  تسد  يدنمـشوه  اـب  هتـسج و  تکرـش  زیرکاـخ  رگنس و 

ورگ رد  هورگ ، نیا  یشوکتخس  يراکهتـسویپ و  ییایوپ ، هتبلا  ناگناگیب . تائاقلا  تاهبـش و  در  نانمـشد و  مجاهت  ربارب  رد  ییارآفص 
نیوانع و اب  یناوارف  ياهباتک  نونکا  هچرگ  هرامه  زاـین  ینآ ، ترورـض  تسا . روشک  یگنهرف  ياهـشخب  نالوئـسم  تسیاـش ? ياـهتیامح 

عفر تسا . سوسحم  ینشور  هب  لوبق ، لباق  ای  هتسجرب  راثآ  دوبمک  اههنیمز  زا  يرایـسب  رد  زونه  اما  دباییم ، راشتنا  نوگانوگ  تاعوضوم 
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کی یتسیاب  ار  تاـعوضوم  مه ? رد  باـتک  راـشتنا  هک  ياهنوگ  هب  تساـیوگ ؛ ترورـض  کـی  اـم ، ياـیوپ  عماـج ? يارب  ياهصیقن  نینچ 
باـتک دـیلوت  هئارا و  هلئـسم  هب  هک  منکب  شهاوخ  ناـمروشک  نارکفتم  زا  مهاوـخیم  نم  تسناد : یگـشیمه  زاـین  کـی  ینآ و  ترورض 

نامهعماج رد  بوخ  باتک  ام  هللا  دـمحب  هب  هچرگا  دـننک . هاگن  ناشروشک  هعماج و  يروف  زاـین  کـی  مشچ  هب  مدرم ، يارب  مزـال  بوخ و 
يزیچ اهنآ  رابرد ? هک  تسه  تاعوضوم  زا  یلیخ  میرادـن . اـم  ار  اـهباتک  زا  یلیخ  میراد . رایـسب  مه  دوبمک  یلاـخ و  ياـج  نکیل  میراد ،

رازه اههد  یهاگ  نوگانوگ ، تاعوضوم  نیمز ? رد  رگید  ياهروشک  رد  نارگید  هک  یلاح  رد  میرادـن . ياهضرع  لـباق  زیچ  اـی  میرادـن ،
اهنآ رد  ام  هک  یتاعوضوم  رد  یتح  ! ... تسا رامـشتشگنا  نامیاهباتک  دادعت  تاعوضوم ، نامه  رابرد ? اما  دنراد ، فیلأت  باتک و  ناونع 

تاعوضوم هئارا  نیمز ? رد  ًاتقیقح  تسا . كدـنا  نامیاهباتک  دادـعت  میراد ، مه  ار  شناد  یهاگآ و  داـیز  ياـههنیمز  یگربخ و  هقباـس و 
؛ میتسیرگن صاخ  دع ? کی  صوصخم  یتافیرشت و  سکول و  زیچ  کی  تروص  هب  ار  باتک  میاهدرکن . هتشذگ  رد  ياهتسیاش  راک  مزال ،

نیا عفر  روظنم  هب  هدرتسگ  شالت  رب  مهم ، لئسم ? نیا  نایب  زا  سپ  يربهر  مظعم  ماقم  مدرم . مه ? يارب  مزال  لیـسو ? کی  تروص  هب  هن 
رد ینیگنس  فیلکت  نادنمرنه  ناگدنسیون و  ناققحم و  نافلؤم و  دهع ? هب  مه  مینک ؛ ناربج  ار  هصیقن  نیا  دیاب  ام  دننکیم : دیکأت  هصیقن 

یلاح رد  دننکیم . ینابیتشپ  ار  اهنآ  هک  ییاههاگتسد  رـشن و  باتک و  دیلوت  هیهت و  ناراکردناتسد  دهع ? هب  مه  و  تسه ، راب  هنیمز  نیا 
، دننکارپیم هعماج  رتسگ ? رد  ار  ناشاههشیدنا  زا  ياهدرتسگ  مجح  شیوخ ، راثآ  رشن  دیلوت و  اب  هنّادجم  بالقنا ، اب  گنهامهان  دارفا  هک 
هب هدرتسگ و  هدیجنـس و  ياهنوگ  هب  باتک ـ  هلمج  زا  یگنهرف ـ  ياهالاک  زا  یهوبنا  دـیلوت  هب  دـیابن  اههبیرغ  نیا  ربارب  رد  اهیدوخ  اـم  اـیآ 

خیرات همانـشیامن و  نامر و  دـننکیم و  همجرت  تسا ؛ زاب  ناشتـسد  دنتـسین ، بالقنا  اـب  گـنهامه  هک  یناـسک  نآ  میزادرپب ؟ رمتـسم  روط 
ام هک  يرامآ  دوشیم . هضرع  دراد  باتک  همه  نیا  هکنیا  زا  دنامیم  توهبم  مدآ  هک   ... دننکیم هضرع  یسانشهعماج  قیقحت  دنـسیونیم ؛

دوب اهباتک  زا  يرایسب  تسا . هبیرغ  اهنیا  تسین ؛ ام  هب  قلعتم  اهنیا  تساهنیا . شمهم  شخب  میراد ، یمالسا  يروهمج  رد  باتک  ضرع ? زا 
هب نالا  یلو  دـشیم ؛ يریگولج  اهنآ  پاچ  زا  دوب و  همجرتلا  عونمم  لئاسم ، رگید  پچ و  ياهـشیارگ  نآ  رطاـخ  هب  هتـشذگ  میژر  رد  هک 

هناضرعتم هک  ییاجنآ  ات  میرادـن ؛ مه  یفرح  ام  دوشب ، بوخ ، یلیخ  دوشیم ! همجرت  هنادازآ  یمالـسا ، يروهمج  ماـظن  رد  يدازآ  تکرب 
هب باتک  دـیلوت  تیمها  باتک و  دنمـشزرا  شقن  باتک  دـیلوت  تیمها  میهدـب . باتک  یتسیاب  ام  شرانک  رد  اـما  درادـن ؛ یلاکـشا  دـشابن ،

? لئسم نیا  هب  یخیرات ، ياهتکن  نایب  نمض  يربهر  مظعم  ماقم  تسناد . يروآدای  تسیاش ? ار  نآ  دیاب  یتصرف  ره  رد  هک  تسا  ياهزادنا 
لمع هنوـگچ  نارگرامعتـسا  دـینیبب  دروآ ـ  شدوـخ  اـب  مه  هناـخپاچ  کـی  هک  رـصم ـ  هب  نوئلپاـن  دورو  زا  دـننکیم : هراـشا  نینچ  مهم 

تنطلس و زونه  دوبن و  روتارپما  دوب ؛ یگنج  رادرـس  کی  طقف  دمآ ، رـصم  هب  نوئلپان  هک  يزور  نآ  مینکیم . لمع  هنوگچ  ام  دندرکیم ،
هناخپاچ کی  شدوخ  اب  درک و  تسرد  هاـگیاپ  اـجنآ  رد  سیلگنا ، اـب  ضراـعم  رگلاغـشا و  يورین  کـی  ناونع  هب  وا  تشادـن . تموکح 

لاس ود  ًابیرقت  اهیوسنارف  درک ... رـصم  دراو  هناخپاچ  شدوخ  اب  نوئلپان  دراد . تیمها  ردق  نیا  باتک ، نتـشون و  پاچ و  لئـسم ? دروآ .
. دـش عورـش  نوئلپان  نامز  زا  يرـصم ، یبرع  يرکفنشور  تقیقح ، رد  دـندرک . رـشتنم  هلجم  هس  ای  ود  تدـم ، نیا  رد  دـندوب و  رـصم  رد 
هجدوب و هچ  ره  و  دوش ، يراذگهیامرـس  رتـشیب  دـیفم  ياهیندـناوخ  رـشن  گـنهرف و  دـشر  نیمز ? رد  هچ  ره  یگنهرف  ياهیراذـگهیامرس 
، دنک هولج  اههنیزه  دننکفرـصم ? اهنت ، دشاب و  هتـشادن  يداصتقا  هیجوت  زاغآ  رد  دـیاش  هچرگ  دوش ، هتفرگ  راک  هب  هار  نیا  رد  تاناکما 

لکـشم کی  هجدوب ، لوپ و  لئـسم ? دیابن  یگنهرف  راک  رد  دوب : دهاوخ  هعماج  دارفا  دوس  هب  گنهرف و  يالتعا  دـشر و  هب  تیاهن ، رد  اما 
؛ میهدـن رارق  تسیل  ياهرخآ  رد  ياهجدوب و  ياهزاین  فیدر  رد  ار  یگنهرف  صیاقن  تالکـشم و  هک  انعم  نیا  هب  دـیآ ؛ باسح  هب  هدـمع 
. تسا مه  تکلمم  يداصتقا  فرـص ? هب  نیا  مینکب ، رکف  تسرد  رگا  میهدـب . رارق  لوا ـ  فیدر  رد  مییوگن  رگا  تسیل ـ  ياهلوا  رد  هکلب 
؛ درک دهاوخن  نایز  روشک  مینک ، هجوتم  یـشزومآ ـ  گنهرف  صوصخهب  یگنهرف ـ  ياهراک  هب  ار  رتشیب  تاناکما  هجدوب و  هکنیا  زا  ینعی 

رـشن دیلوت و  راک  رد  یلک  روط  هب  رنه  بدا و  صرع ? رد  يراذگتسایـس  دنکیم . تاناکما  دیلوت  روشک  دنیآ ? يارب  نیا  دوخ  هک  اریز 
اهـصقن و تخانـش  راک ، يـالتعا  روظنم  هب  نودـم ، نشور و  یلوصا ، يراذگتسایـس  کـی  يرنه ـ  یبدا و  ياـههنیمز  رد  هژیوهب  راـثآ ـ 
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تایبدا دباییم : ریذپانراکنا  یترورـض  ارجا ، يارب  لماک  یگدامآ  بسک  روظنم  هب  زین  و  راثآ ، رتهب  ئارا ? ياهراکهار  نتفای  اهدوبمک و 
کی اــهنآ ، ندرک  ُرپ  يارب  يریبدـــت  اــهدوبمک و  تخانـــش  يارب  و  شیاــهیریگتهج ، شتاــمیلعت ، شدـــشر ، يارب  بــالقنا ، رنه  و 

هنوگچ دراد ؛ صقن  ام  تایبدا  ياجک  میراد ؛ دوبمک  رنه  زا  ییاههنیمز  هچ  رد  زورما  ام  هک  دوش  یسررب  دراد . مزال  یلک  يراذگتسایس 
،، نیارباـنب . ... دنـشاب راـک  رـس  دـیاب  ییاهتیریدـم  هچ  تفرگ ؛ کـمک  دوـشیم  یهاگتـسد  هـچ  زا  درک ؛ فرطرب  ار  اهـصقن  نـیا  دوـشیم 

ًاعبط مه  باتک  راشتنا  پاچ و  نیمز ? رد  رـشن  پاچ و  تسایـس  تساهراک . زا  یکی  رنه ، تاـیبدا و  یلک  ياهتـسایس  يور  يریگمیمـصت 
خساپ هن ؟ ای  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یّنودم  تسایس  ایآ  لاح  دشاب . هتشاد  دوجو  ياهدیجنس  ياهیریگتهج  صخشم و  یشم  طخ  دیاب 

امـش هب  داشرا  ترازو  دـیاب  ًاتدـعاق  ار  نیا  هن ، اـی  دراد  دوجو  یتسایـس  اـیآ  هکنیا  میناوخیم : يربهر  مظعم  ماـقم  ناـیب  زا  ار  شـسرپ  نیا 
طخ اهتـسایس و  هنیمز  نیا  رد  ًاتدعاق  دشابن ؛ یتسایـس  چیه  هک  منادیم  مه  دـیعب  نم  داد . دـنهاوخ  امـش  هب  اجنآ  ار  قیقد  خـساپ  دـیوگب و 

هضرع دراد  هک  ییاهباتک  عون  زا  منکیم ، هاگن  هک  الاح  نم  دش . دهاوخ  رتهب  ًاتعیبط  درذگب ، هچ  ره  هتبلا  تسه . ییاهیریگتهج  اهیشم و 
، تسا روطچ  ناتـشورف  هک  مدیـسرپیم  نارـشان  زا  یـضعب  زا  نم  منکیم . سح  ار  نانآ  ياضاقت  تبغر و  مدرم و  بلاطم ? عون  دوشیم ،

اهنیا زا  یـضعب  تسا  نکمم  الاح  هک  دـنراد ؛ تبغر  رتشیب  ییاـهزیچ  هچ  هب  مدرم  هک  دـنکیم  نشور  اـم  يارب  دـندادیم ، هک  ییاهخـساپ 
نکمم اما  دشاب ؛ هدرک  تیاده  اهباتک  زا  یعونهب  یصاخ و  قالع ? تمـس  هب  ار  مدرم  روشک ، یگنهرف  هاگتـسد  ینعی  دشاب ؛ هدش  تیاده 

هدـهاشم یبولطم  ًاتبـسن  یلک  يریگتهج  کی  ریدـقت ، ره  هب  دنـشاب . هتـساوخ  مدرم  دوخ  دـشاب و  اهنآ  تیادـه  نودـب  هن ، هک  تسه  مه 
اههنحـص و رد  مینک و  دـیلوت  بوخ  ِباتک  هک  تسا  نیا  فیلکت  کی  میراد . هدـهع  رب  مهم  فیلکت  دـنچ  باتک  نیمز ? رد  اـم  دوشیم .
رد نالا  ام  دـنراد . یفیلکت  نینچ  روشک  گنهرف  لها  قبط ? روشک و  لک  ینعی  ... ؛ میرواـیب دوجو  هب  باـتک  فلتخم ، يرکف  ياـههصرع 

یملع باتک  مروظنم  میراد . مک  یفیک  باتک  مه  زاب  یلو  ، ... تسا هتفر  الاب  باتک  مجح  هتبلا  میباتک . دوبمک  راچد  نوگانوگ  ياـههنیمز 
دـیاقع و زا  ینید ، فلتخم  ياهـشخب  رد  ییاهباتک  هچ  دـننادب ؛ دـنراد  جایتحا  مدرم  ماع ? هک  ار  ییاـهباتک  نیمه  هن ، تسین ؛ ناصـصختم 

باتک اهنیا  هب  عجار  ام  یخیرات . لئاسم  یعاـمتجا و  لـئاسم  هب  طوبرم  ياـهباتک  یـسایس و  ياـهباتک  هچ  هتفرگ ، نآ  لاـثما  نید و  خـیرات 
. میراد مک  دربیم ـ  الاب  ار  رکف  حطـس  دریگیم و  رارق  مدرم  رایتخا  رد  باـتک  نیا  دـشاب  عمجرطاـخ  ناـسنا  هک  نقتم ـ  نیزو و  نیگنس و 
رد هک  دییوگیم  دیوشیم ، یشورفباتک  دراو  امـش  ًاضرف  . ... دیایب دوجو  هب  مدرم  يارب  باختنا  تردق  ات  مینک ، ریثکت  ار  اهنیا  ام  یتسیاب 

ینالوط اهباتک  نآ  زا  یکی  هک  دینیبیم  دنهدیم ؛ عاجرا  باتک  هس  ود ، هب  ار  امش  مهاوخیم . باتک  تیطورشم ـ  خیرات  ًالثم  هنیمز ـ  نالف 
صاخ ياههنیمز  نیا  رد  يردق  هب  دیاب  ام  دینکیم . اهر  دیآیمن و  ناتشوخ  دراد ؛ رگید  لکشم  کی  یکی  تسین ، ملقشوخ  یکی  تسا ،

. میشاب هتشاد  قیمع  ناسآ و  دنلب ، هاتوک ، باتک  دیاب  دنک . ادیپ  اجنآ  ار  دوخ  بولطم  تیاغ و  ياهدننکهعجارم  ره  هک  میشاب  هتشاد  باتک 
نیا هنافسأتم  ام  هک  دشاب ، حیحص  نقتم و  مه  همه  هتبلا  میشاب ؛ هتـشاد  دحاو  عوضوم  ياراد  ياهباتک  رد  عونت  تاعوضوم و  رد  عونت  دیاب 

رنه و لئـسم ? هب  دننک . باریـس  همـشچرس  نیا  زا  تسا ، نکمم  هک  نانچنآ  ار  ناشدوخ  دـنناوتب  تهج  نیا  زا  یتسیاب  اهنهذ  میرادـن . ار 
يراذگهطقن شیارآ و  یگنوگچ  رد  يدنبهحفـص ، رد  ینیچفورح ، رد  پاچ ، رد  درادن . یتیمها  دییوگن  دـیهدب ؛ تیمها  یلیخ  ییابیز 

يارب يرتشیب  ریثأت  دـیناوتیم  امـش  ابیز ، فورح  باختنا  اب  یتح  درک . تقد  دـیاب  بسانم  ياههلـصاف  داجیا  تاحفـص و  میظنت  بلاـطم و 
یکی . ... تفرگ رظن  رد  ام  روشک  رد  ار  مهم  بنج ? ود  ای  زاـین  ود  دـیاب  راـثآ ، ندروآ  مهارف  رد  دـینیبب . كرادـت  ناـتدوخ  رکف  بلطم و 
حطـس رد  شناد  تفرـشیپ  هب  کمک  مود  و  نآ ، نیمأـت  فلتخم و  ياهـشخب  رد  هعماـج  روشک و  یلعف ... زاـین  ییاسانـش  زا  تسا  تراـبع 
میدش اهزاین  رد  قرغ  طقف  ام  رگا  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دیاب  مه  اب  ود  ره  تیرشب ؛ هب  نآ  ندرک  هیده  ون و  ياهناغمرا  ندروآ  ناهج و 
همطل تیرـشب  هب  هتبلا  دـنام . میهاوخ  بقع  دـندرک ، تلفغ  يروآون  زا  ام  دـمآراک  ياـهزغم  اـهناسنا و  دنمـشناد و  ناـفلؤم  ناـققحم و  و 

رد بوخ ، باتک  دـیلوت  دـنام . دـهاوخ  هتفگان  مه  ام  مایپ  دروخ و  دـهاوخ  همطل  مه  ام  هب  اـما  میتسه ؛ تیرـشب  زا  یئزج  نوچ  دروخیم ،
ات ناگدنـسیون ،» نادنمرنه و   » زا مه  تفرگ و  هرهب  رنه »  » زا دـیاب  مه  هنیمز ، نیا  رد  تسا . هعلاطم  هب  مدرم  بیغرت  يارب  يرثؤم  ماگ  عقاو 
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یعقاو هاگیاج  هعلاطم  باتک و  هجیتن ، رد  دیآ و  مهارف  اوتحم  تیفیک و  نیرتهب  اب  نکمم و  ویش ? لکـش و  نیرترب  هب  باتک  ئارا ? ناکما 
... هک دـینک  شـشوک  تسا . يدـیفم  راک  باتک ، علاطم ? نادـیم  هب  مدرم  ندـناشک  سفن  باتک ، ضرع ? سفن  دـبایب : هعماج  رد  ار  دوخ 
زا ار  اهراک  نیرتهب  یتسیاب  . ... تسا رثؤم  شاهمه  دوشیم ، هئارا  هک  یتاعوضوم  ، ... باـتک عون  ئارا ? . ... دوشب هتخادرپ  تیفیک  هب  رتشیب 

. دید دهاوخ  نایز  تکلمم  گنهرف  دیدادن ، تیمها  بلاق  هب  اوتحم و  دوجو  هب  امش  رگا  ّالاو  درک ؛ باختنا  بلاق  رنه و  هئارا ، وحن ? ظاحل 
دننیبب ار  ناتیاهحرط  دنیایب  دینکب . دیناوتیم  راک  هچ  دینیبب  ناتدوخ  امش  دییوگب  دیریگب و  ار  ناشتـسد  دینک ، توعد  ار  دنمرنه  ناناوج  ...

دـشر و هب  ور  یگنهرف  تنـس  میظع و  دـیدپ ? کی  ناونع  هب  یناوخباتک  نامگیب  رـشن  ناگرامـش  شرتسگ  میراد . مک  هچ  ام  دـنیوگب  و 
هک تسا  نیا  يدـعب  فیلکت  دوش : باتک  رـشن  ناگرامـش  ِدـیازت  هب  ور  شیازفا  هب  رجنم  هک  دـبایب  یکانباتـش  شرتسگ  ناـنچ  دـیاب  جـیار ،

ادیپ صاصتخا  هعماج  دارفا  زا  هدع  کی  هب  باتک  و  دنوشب ... ناوخباتک  روشک  رد  همه  دـیایبرد و  جـیار  تنـس  کی  ناونع  هب  یناوخباتک 
هب مدرم  تسا و  هدرک  ادیپ  هعسوت  یناوخباتک  گنهرف  مینیبیم  هکنیا  زا  مینکیم  رکشت  ام  هک  دنتفگیم  نم  هب  نارشان  زا  یـضعب  . ... دنکن
ره هک  ییاهباتک  دادعت  یتسیاب  تقو  نآ  تسا ، نم  رظن  دروم  هک  میـسرب  يدح  نآ  هب  ام  رگا  هتبلا  . ... دنهدیم ناشن  يرتشیب  لیامت  باتک 

هعماج رد  باتک  یتسیاـب  هنوگنیا  ینعی  دـسرب ؛ رازه  دصیـس  رازه و  تسیود  هب  رازه ، هد  رازه و  جـنپ  رازه و  ود  زا  دوشیم ، پاـچ  راـب 
مه رتشیب  دنداوس و  لها  دناباتک ، لها  اهنیا  هک  دنتـسه  يریثک  دادـعت  میتسه ، زورما  هک  یتیعمج  نویلیم  تصـش  نیا  زا  . ... دوشب شخپ 

هاگشاب تیاس  عبنم : میـشاب . هتـشاد  اهنیا  سرتسد  رد  يدایز  باتک  یتسیاب  ام  دنوشب ، ناوخباتک  همه  رگا  تسا . دیازت  هب  ور  دش ؛ دنهاوخ 
هشیدنا

ظفاح رعش  تاّیصوصخ 

رعـش تاّیـصوصخ  زا  یخرب  دنیامرف : یم  ظفاح  رعـش  تاّیـصوصخ  هرابرد  یلاعلا ) هلظ  دـم  ) يربهر مظعم  ماقم  ظفاح  رعـش  تاّیـصوصخ 
رتمک هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نیا  تساهریوصت و  تردق  ظفاح ، رعش  تایصوصخ  زا  یکی  ریوصت  تردق  - 1 منکیم . ضرع  نم  ار  ظفاح 

اـصوصخم هماـنهاش و  رد  ار  یـسودرف  يرگریوصت  امـش  اذـل  تسا . ینکمم  ناـسآ و  زیچ  يونثم  رد  ریوـصت  تسا . هدـش  هتخادرپ  نآ  هب 
، تسین یناـسآ  راـک  لزغ  رد  راـک  نیا  دـنکیم . ریوـصت  اـبیز  هچ  ار  تعیبـط  هـک  دـینکیم ، هدـهاشم  شیوـنثم  ياـهباتک  رد  ار  یماـظن 

شـصاخ میهافم  اب  ظفاح و  رعـش  هژیو  ياهتفاطل  اب  مکحم و  نابز  نآ  اب  ریوصت  دـشاب . مه  اوتحم  ياراد  دـیاب  لزغ  هک  یتقو  صوصخب 
ظفاح يرگریوصت  تمـسق  نیا  يور  نوچ  مناوخیم . نم  ار  ظفاح  يرعـش  ياهریوصت  زا  ياهنومن  دـنچ  تسا ، زاجعا  هب  کـیدزن  يزیچ 

دوب و هتفر  ناغم  يارـس  رد  دزادرپیم : فیـصوت  فیـصوت و  ناـیب و  هب  يوق  اـبیز و  ردـقچ  دـینیبب  تسا  هدـش  راـک  رتمک  منکیم  ناـمگ 
ماج و عاعش  هدزباحس  رب  رتچ  هلک  كرتز  یلو  رمک  هتسب  شیگدنب  رد  همه  ناشکوبس  هدزباش  خیش و  هب  ییالص  ریپ و  هتسشن  هدزبآ 

دسریم ات  هدزبالگ  يرپ  روح و  خر  رب  هعرجز  تمحر  هتشرف  ترشع  رغاس  هتفرگ  هدزباتفآ  هار  ناگچبغم  راذع  هدیشوپ  هام  رون  حدق 
، ياهنوگچ ياهراکچ و  یتسه و  یـسک  هچ  هدزبارـش  سلفم  شکرامخ  ياهک  تفگ  نادـنخ  يور  هب  نم  اـب  مدرک و  مالـس  هک : اـجنیا  هب 

دینیبب ار  رعـش  مایپ  هدزباوخ  تخب  شوغآ  رد  وت  ياهتفخ  هک  دـنهدن  تمـسرت  رادـیب  تلود  لاصو  اجنیا : هب  دـسریم  اـت  دـنکیم  لاوس 
نیع رد  مه  یظفل و  ماکحتسا  ظاحل  زا  مه  تسا  ریظن  مک  اتقیقح  هک  یظفل  ماکحتسا  زا  رادروخرب  ردقچ  رعش  تسا و  دنلب  ابیز و  ردقچ 
نیا رد  ناسنا  هک  يریوصت  دنکیم ، ریوصت  ار  شدوخ  لاح  دهدیم و  ناشن  ار  ناگچبغم  ریپ و  ناغم و  يارـس  يرگریوصت  هنوگنیا  لاح ،

رد کـئالم  هک  مدـید  شود  فورعم :  لزغ  نیمه  تسا . داـیز  ظـفاح  ناوـید  رد  نیا  ریاـظن  تسا و  یبـیجع  زیچ  دـنکیم  هدـهاشم  لزغ 
رایسب میسرت  کی  دندز  هناتسم  هداب  نیشنهار  نم  هب  توکلم  فافع  رتس و  مرح  نانکاس  دندز  هنامیپ  هب  دنتـشرسب و  مدآ  لگ  دندز  هناخیم 

ساسحا تسا و  هداد  تسد  رعاش  هب  ینافرع  شنیب  کی  رد  اـی  ینهذ  ماـهلا  کـی  رد  اـی  هفـشاکم  کـی  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  نشور 
زا یتفرعم  نایب  تسا و  ینافرع  مایپ  نیا  هک  میراد - مه  لوبق  هک  مینک -  لوبق  ام  رگا  دـنکیم و  رکذ  ناـبز  نیرتهب  هب  ار  نیا  هک  دـنکیم 
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نیرتهتـسجرب زا  یکی  ظـفاح  يرگریوصت  درک . ناـیب  دوـشن  یناـبز  چـیه  هب  ناـبز  نیا  زا  رتـهب  هب  ار  نآ  اـتقیقح  دـیاش  یناـفرع ، فراـعم 
نم هدش  ثحب  دایز  شاهرابرد  نوچ  دناهتشاد و  گرزب  ار  ظفاح  نایب  ماهبا  زین  ناگدنیوگ  ناگدنـسیون و  زا  یخرب  تسوا ، تایـصوصخ 

. زیگناروش تسا و  روش  رپ  يرعش  ظفاح  رعـش  تسا . نآ  ینیرفآ  روش  ظفاح  نابز  رگید  تایـصوصخ  زا  ینیرفآروش  - 2 منکیمن . رارکت 
زیگناروش و رعـش  ظفاح  رعـش  اما  تسا ، یلاحیب  توخر و  رعـش  دشاب . هتـشاد  مه  بلاغ  هغبـص  دیاش  هک  شلاکـشا  زا  یخرب  رد  هکنیا  اب 

دمآ دای  اب  وت  يوربا  مخ  مزامن  رد  منک ****  هراظن  نم  نافیرح و  دنروخیم  هک  دید  مناوتیمن  میوگب  تسرد  نخس  تسا . نیرفآروش 
نم هک  اشاح  ام ****  مادم  برـش  تذل  ربخیب ز  يا  میاهدـید  رای  خر  سکع  هلایپ  رد  ام  دـمآ ****  دایرف  هب  بارحم  هک  تفر  یتلاح 

هب یتهابش  چیه  تسا و  ناجیه  تکرح و  رعش و  رسارس  راعـش ، نیا  منک  یک  راک  نیا  منزیم  لقع  فال  نم  منکیم  كرت  لگ  مسوم  هب 
ای الا  دشابیم : زین  وا  ناوید  زاغآرس  تسا و  ظفاح  ناوید  لوا  هک  یفورعم  رعش  نیمه  درادن . ایند  كرات  هداتفا و  لاح  یبناسنا  کی  رعش 

نیا تسا و  ینیرفآهلولو  ینیرفآروش و  نیمه  زا  يزرابهنومن  اه  لکـشم  داتفا  یلو  لوا  دومن  ناسآ  قشع  هک  اهلوانو  اساک  ردا  یقاسلااهیا 
زا راشرـس  ظـفاح  رعـش  هک  تسا  نیا  شرگید  تیـصوصخ  نیماـضم  زا  هدرتسگ  يهدافتـسا  - 3 تسا . ظـفاح  رعـش  تایـصوصخ  زا  یکی 

. تسا هدرک  ادا  ناشدوخ  نایب  زارتهب  ابلاغ  نایب و  نیرتهب  اب  ار  هتشذگ  يارعش  نیماضم  هجاوخ  تسا . يراکتبا  نیماضم  مه  نآ  نیماضم و 
ناملس وجاوخ و  لثم  شدوخ  رصاعم  يارعـش  هچ  يدعـس و  لثم  شدوخ  زا  شیپ  نابز  یـسراف  يارعـش  هچ  برع و  يارعـش  نیماضم  هچ 

ظفاح رعـش  رد  دوشیم  هتفگ  هکنیا  تسا . هدرک  ادا  ار  نآ  اهنآ ، دوخ  نایب  زا  رتابیز  هب  هتفرگ و  اهنآ  زا  ار  ینومـضم  یهاـگ  هک  یجواـس 
ار نآ  ام  یتقو  زورما  هک  تسا  هدش  دیلقت  رارکت و  وا  زا  دعب  ردقنآ  ظفاح  نیماضم  هکنیا  یکی  تسا :  تلع  ود  زا  یشان  تسین ، نومـضم 

تسد ردقنآ  وا  نومضم  نخس و  رعش و  هک  تسا  ظفاح  حدم  نیا  عقاو  رد  تسین . ظفاح  هانگ  نیا  دیآیمن . هزات  نامـشوگ  هب  میناوخیم 
ییابیز و هکنیا  مود  دیآیمن ، شوگ  هب  هزات  یفرح  زورما  هک  دناهدرک  دیلقت  دناهتفرگ و  دـناهدرک و  رارکت  ار  نآ  همه  هتـشگ و  تسد  هب 
ار یلاع  نیماضم  هک  يدنه  کبس  ناگدنیارس  زا  يرایسب  فالخ  رب  دوشیم ، مگ  نآ  رد  نومضم  هک  تسا  نانچنآ  هجاوخ  نخس  يافص 

تسه رظن  دراد و  ثحب  دوخ  ياج  رد  مه  نآ  تسین . زین  کبس  نآ  صقن  نیا  هتبلا  دنیبیم  همطلرعش  ییابیز  هک  دننکیم  نایب  یتیفیک  هب 
نومضم دوخ  هک  هدش  نایب  مارآ  راومه و  نانچنآ  ظفاح  رعش  رد  نومضم  لاح  ره  هب  تسا . يدنه  کبـس  تالامک  زا  یکی  دوخ  نیا  هک 

زج اتقیقح  ینعی  تسا ، ظفاح  رعـش  رگید  تیـصوصخ  ییوگهدیزگ  ییوگمک و  ییوگهدیزگ  ییوگمک و  - 4 دیآیمن . مشچ  هب  ییوگ 
نیا و حدم  ای  شدوخ  صاخ  لاوحا  عاضوا و  هب  طوبرم  هک  دوشیم  مولعم  مه  ابلاغ  هک  يدـیاصق  تایلزغ و  زا  یـضعب  ای  تایبا  زا  یخرب 

ناوید اب  هک  يراک  دوب ، رتهب  دوبن  تیب  نیا  رگا  لزغ  نیا  رد  دـیوگب  ناسنا  هک  درک  ادـیپ  ار  ییاج  دوشیمن  ناوید  هیقب  رد  دـشابیم ، نآ 
یلزغ اب  یگنشق  نیا  هب  ياهدیصق  رد  دنیبیم  دناوخیم و  گرزب  يارعش  زا  ار  بوخ  رایسب  ياهناوید  ناسنا  درک . دوشیم  ارعش  زا  یلیخ 

. دنک ادیپ  دناوتیمن  ار  يزیچ  نینچ  ظفاح  رعـش  رد  ناسنا  دوب . رتهب  دوب ، رتتسد  کی  رعـش  رگا  دراد و  دوجو  يدب  تیب  ییاویـش  نیا  هب 

. تسا ظفاح  رعش  یلصا  تایصوصخ  زا  یکی  نابز  نیریش  نحل  باذج و  رایسب  تابیکرت  ظافلا ، یگدزلقیـص  یناور و  نایب  ینیریـش  - 5
تسا و ظفاح  رعـش  هب  هیبش  یلیخ  هک  دنیبیم  دناوخیم ، ار  ینامرک  يوجاوخ  رعـش  یتقو  ناسنا  هاگ  تسا . وجاوخ  هب  هیبش  رایـسب  وا  نایب 

ماهدرک ساسحا  ماهدـید و  هدـنب  هک  ییاجنآات  یـسراف  رعـش  نیواود  زا  يرگید  ناوید  چـیه  رد  ظفاح  ناـیب  هنیرق  اـما  وا . اـب  هابتـشا  لـباق 
اههدـیا و رارکت  تسین ، نومـضم  رارکت  ظـفاح ، رارکت  منک  ضرع  دـیاب  دـنا ، هدرک  رارکت  هب  مهتم  ار  ظـفاح  یـضعب  دوشیمن . هدـهاشم 

زاونشوگ یقیـسوم  - 6 دـیمان . نومـضم  رارکت  ار  نیا  دوشیمن  دـنکیم ، رارکت  نوگاـنوگ  ياـهنابز  هب  ار  موـهفم  کـی  تسا . میهاـفم 
زرط هب  هک  یماـگنه  وا  رعـش  تسوا . رعـش  هتـسجرب  تایـصوصخ  زا  رگید  یکی  زین  نآ  تاـملک  يزاون  شوـگ  ظـفاح و  ظاـفلا  یقیـسوم 

نیمه هتبلا  مه  رگید  تایلزغ  زا  یـضعب  تسا . مک  افاصنا  شریظن  یـسراف  رعـش  رد  هک  يزیچ  تسا . زاونشوگ  دوشیم  هدـناوخ  یلومعم 
زین تاـیونثم  زا  یـضعب  تسا . قایـس  نیمه  رب  يدعـس  تاـیلزغ  زا  يرایـسب  تسا . روـط  نیمه  زین  وـجاوخ  نیرـصاعم و  رد  تـسا . هنوـگ 

ماهیا اهریظنتاعارم و  اهسانج و  لیبق  زا  یظفل  ياهيراکهزیر  اهتفارظ و  ترثک  تسا و  یلک  هغبـص  کی  نیا  ظفاح  رد  اما  دنانینچ ،
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یظفل عیانص  اهمیـسرت و  اهيراکهزیر و  اهتفارظ و  نیا  زا  دروم  دنچ  نآ  رد  هک  تفای  یلزغ  ناوتب  رتمک  دیاش  هللاءاشام . یلا  اهداضت ، و 
نایب ییاسر  متفگ 7 - اطخ  نیچ  زا  نخس  تفلز  اب  هکنآ  يازج  دیابیمن  منیز  مک  تشگ و  نوخ  ما  هفان  نوچ  رگج  دشاب : هتـشادن  دوجو 
یتقو دمهفیم . ار  ظفاح  رعش  دشاب  انشآ  یسراف  نابز  اب  یـسک  ره  هک  تسا  نآ  ییاسر  یناور و  ظفاح  رعـش  تایـصوصخ  زا  رگید  یکی 
هبوت سرپزاب  سلجم  دنمشنادز  مراد  یشسرپ  دمهفیم : تحار  دیناوخب  دشاب  هتـشادن  داوس  چیه  هک  یـسک  يارب  ار  ظفاح  رعـش  امـش  هک 
لوق هب  لزغ  نابز  ندنام  ون  دوشیمن . هدهاشم  دشاب  نآ  رد  یمخ  چیپ و  هک  ياهتکن  یماهبا و  چیه  دـننکیم  رتمک  هبوت  دوخ  ارچ  نایامرف 

هک تسا  یلزغ  نآ  اـم  لزغ  نیرتاویـش  زورما  ینعی  تسا . تسرد  مـهنیمه  تـسا و  ظـفاح  نویدـم  رـصاعم  ناگدنـسیون  اـبدا و  زا  یکی 
لوحت نابز و  هن ، دوب  دـهاوخ  لزغ  نیرتهب  نیا  دـنک  دـیلقت  ار  ظفاح  هخـسن  تسرد  یـسک  رگا  میوگیمن  دـناسریم ، ظـفاح  هب  یتهاـبش 

هک ییاجنآ  زورما  هتفرشیپ  بان  لزغ  نیمه  رد  اما  تسا . نیمه  مه  قح  هدناسر و  يدیدج  ياهاج  هب  ار  ام  انیقی  رعش  تفرـشیپ  اهکبس و 
یناعم ندرب  راک  هب  رگید  تیصوصخ  هیانک  ندربراکب  - 8 دنکیم . ییاویش  ساسحا  ناسنا  تسه ، نآ  رد  ظفاح  نابز  ظفاح و  هب  یتهابش 

ناشدوخ لوق  هب  هناقـشاع و  رعـش  هرـسکی  ار  ظفاح  رعـش  هک  یناسک  یتح  ینعی  تسین . شرد  یکـش  چـیه  نیا  هک  تسا  ییاـنک  يزمر و 
راکنا دـنناوتیمن  يدراوم  رد  مه  تسا ) ظفاح  هب  يافج  نیا  اعقاو   ) دنتـسین ظفاح  رد  ینافرع  شیارگ  هب  دـقتعم  چـیه  دـنادیم و  هنادـنر 

یفاص همه  هن  یفوص  دقن  تسا : زمر  هیانک و  هب  اجنیا  ظفاح  نخس  هک  تسا  نشور  الماک  ینعی  تسا  يزمر  نخس  ظفاح  نخس  هک  دننک 
دوجو هجاوخ  رعش  رد  يرایسب  یظفل  تایصوصخ  يزاریش  يهجهل  زا  هدافتـسا  دشاب 9 - شتآ  بجوتـسم  هک  هقرخ  اسب  يا  دشاب  شغیب 
یلحم هجهل  زا  وا  تفارظاب  هناعاجـش و  هدافتـسا  دوشب ، راـک  نآ  نوماریپ  دراد  اـج  دیـسر و  مرظن  هب  هک  يرگید  ياـهزیچ  هلمج  زا  دراد ،
هنومن نیا  زا  يدایز  دراوم  تسا و  هدرک  هدافتسا  عوضوم  نیا  زا  دوخ  تمظعاب  رایسب  ياهرعـش  رد  ظفاح  يزاریـش . هجهل  زا  ینعی  تسا ،

نم و دزیر  ناقـشاع  نوخ  هک  دزیگنا  رکـشل  مغ  رگا  اب ":  " ياج هب  هب "  " هدافتـسا لاثم  يارب  درک . هدـهاشم  وا  راعـشا  نایم  رد  ناوتیمار 
تقیرط تابارخ  رد  تیب : نیا  رد  ای  تسا . دوجوم  يزاریـش  هجهل  رد  هب "  " نیا مه  زورما  ات  هک  میزادـنارب  شداینب  میزاس و  مه  هب  یقاـس 
فورعم لزغ  نیا  رد  الثم  دراد . دوجو  لیبق  نیا  زا  مه  يرگید  دراوم  ام و  ریدـقت  لزا  دـهع  زا  تسا  هتفر  نینچنیاک  میوش  لزنم  مه  هب  ام 

نکاس دـیاب  تسا  يور  فرح  هک  فیدر  زا  لبق  تسا و" ب " فیدر  اجنیا  رد  اجک  هک  اجک " بارخ  نم  اـجک و  راـک  حالـص  ظـفاح ":
نیمه دننزیم  فرح  اهيزاریـش  یتقو  مه  نالا  اجک " هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت  نیبب  : " دـیوگیم دـعب  عرـصم  رد  هک  یلاح  رد  دـشاب .

تاحالطـصا زا  هدافتـسا  تسا ، هدرب  راکب  هیفاق  رد  ار  نآ  هدرک و  هدافتـسا  تسا  یلحم  هجهل  هک  يزاریـش  هجهل  زا  ینعی  دنیوگیم ، روط 
: عـبنم تسا . رایـسب  ثحب  زین  منزب  فرح  هنیمز  نـیا  رد  مـه  زاـب  مهاوـخب  رگا  هـک  تـسا  رایـسب  اـهزیچ  لـیبق  نـیا  زا  یلوـمعم و  هرمزور 
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يربهر مظعم  ماقم  رظنم  زا  ظفاح 

شیاـشگ نـییآرد  ??  ? لاـس هاـم  ناـبآ   ? ??? رد هللا ) هـظفح  ) ياهنماـخ یمظعلا  هللاتـیآ  هراـشا : يربـهر  مـظعم  ماــقم  رظنم  زا  ظــفاح 
هـشیمه رعاش  نیا  مظن  راثآ  زا  ییایاوز  اههشوگ و  ییاویـشو  ییابیزهب  زاریـش ، رد  یمان  يارـسلزغ  نیا  ظفاح ، تشادـگرزب  یناهجهرگنک 

رعاـش نیا  یگدـنز  رعـش و  ناـهنپ  ادـیپ و  ياـههشوگ  حرـش  ریـسفت و  رب  يرورم  هلاـقم  نـیا  دـندرک . ناـیب  ار  يرجه  متـشه  نرق  رادـمان 
هلآ یلع  هللا و  لوـسر  یلع  هولـصلا  هللادـمحلا و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دـشاب . یم  یمالـسا ، بـالقنا  هنازرف  ربـهر  رظنم  زا  گنـسنارگ ،
هولج هب  ناشورف  نسح  هچ  رگا  دـسرن  ام  راک  راکنا  نخـس  نیا  رد  ار  وت  دـسرن  ام  رای  هب  سک  افو  قلخ و  نسح  هب  نیموصعملا  نیرهاـطلا 
رازه دسرن  ام  رازگ  قح  تهج  کی  رای  هب  زار  مرحم  چیه  هک  نیرید  تبحـص  قح  هب  دسرن  ام  رای  هب  تحالم  نسح و  هب  یـسک  دـناهدمآ 

دسرن ام  رایع  بحاص  هکـس  هب  یکی  دنرآ  تانئاک  رازاب  هب  دقن  رازه  دسرن  ام  راگن  شقن  يریذپلد  هب  یکی  عنـص و  کلک  دمآرب ز  شفن 
ام راکماک  هشداپ  عمـس  هب  وا  هصق  حرـش  هک  مسرت  ظفاح و  تخوسب  دسرن  ام  راید  ياوه  هب  ناشدرگ  هک  دـنتفر  نانچناک  رمع  هلفاق  غیرد 
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نیا هک  دوب  وا  دوخ  زا  ینخس  یسراف ، گنهرف  هناگی  رهوگ  ناریا و  تلم  یگشیمه  زیزع  نیا  تشادگرزب  رد  نخس ، هحتاف  نیرتهب  دسرن 
نانامهیم نارهاوخ و  ناردارب و  نازیزعامشروضح  رد  راصعا ، نورق و  یمامت  رعاش  گرزب  زاریـش ، هجاوخ  هب  یتدارا  زاربا  ناونع  هب  لزغ 

ظفاح ردـق  هب  يرعاـش  چـیه  زورما  اـت  نرق  دـنچ  نیا  لوط  رد  تسا : یـسراف  گـنهرف  هراتـس  نیرتناـشخرد  ظـفاح  دـش . هدـناوخ  یمارگ 
یهلا ياههولج  بوذـجم  يافرع  زا  اهرـشق  همه  تساه و  نرق  یمامت  رعاش  وا  تسا . هدرکن  ذوفن  ام  تلم  لد  نهذ و  يایاوز  قاـمعارد و 

حرشوا نابز  هب  دناهتفای و  ار  دوخ  لد  نخس  ظفاحرد ، مادکره  یلومعم  مدرم  ات  اپ و  رسیب و  نادنر  ات  قوذ ، شوخ  نارعراش  نابیدا و  ات 
رد وا  ناوید  تسا و  نآرق  زا  دعب  باتک  نیرتشورف  رپ  نیرترـشن و  رپ  مه  زورما  ات  وا  ناوید  هک  يرعاش  دـنا  هدورـسار  دوخ  لاح  فصو 
هک يرعاش  دوشیم . هتـشاذگ  یهلا  باتک  رانک  رد  تمرح  تسادـق و  اب  اههناخ  رتشیب  ای  ياههناخ  زا  يرایـسب  رد  روشک و  نیا  ياج  همه 
رد هتبلا  دراد . ار  هتفگ  نیرتنیریش  نیرتزجوم و  نیرتهدبز و  ياهلوقم  ره  رد  تسا و  هدناسر  جوا  هب  مه  اب  ار  اوتحم  بلاق و  انعم و  ظفل و 

باتک اهدص  دناهدنادرگرب ، ار  وا  ناوید  نابز  اههد  هب  دناهدز و  اهملق  دناهتفگ و  اهنخس  ظفاح  هرابرد  ام  روشک  زا  نوریب  رد  ام و  هعماج 
فارتعا نیا  ساسا  رب  مینکیم و  فارتعا  ار  نیا  تسا . هدنامهتخانـشان  ظفاح  نانچمه  اما  دناهتـشون ، شرعـش  ناوید  اـی  وا  لاـح  حرـش  رد 

دیتاسا هرگنک  نیا  رد  دـشاب . ولج  هب  یماگ  تکرح  نیا  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  هللا  ءاشنا  شرنه  نیرتگرزب  هرگنک  نیا  مینک و  تکرح  دـیاب 
مه هسلج  نیا  زا  سپ  دنسیونب و  دنیارسب و  دنیوگب و  دیاب  دنرایسب . هللادمح  هب  رظن  بحاص  دارفا  ناتلیضف و  بحاص  ابدا و  ارعش ، گرزب ،

مایپ و کی  لماح  نینچمه  ظفاح  هکلب  میهنیمن ،  جرا  یخیرات  هثداح  کی  ناونع  هب  طقف  ار  ظفاح  ام  دنک . ادـیپ  همادا  تکرح  نیا  دـیاب 
رخاف نابز  لوا  میراد ، هاگن  هدـنز  ار  وا  دای  مینک و  لیلجت  ظفاح  زا  درادیم  او  ار  ام  هک  دراد  دوجو  تیـصوصخ  ود  تسا . گنهرف  کـی 

، كاپ نابز  يوس  هب  میزاسب  یجارعم  نآ  زا  میهنب و  جرا  دـیاب  ار  نابز  نیا  ام  تسا و  هداتـسیا  یـسرافرعش  ناـبز و  هلق  رب  ناـنچمه  هک  وا 
ینآرق تاـکن  زا  هـک  دــنکیم  دــیکات  وا  دوـخ  هـک  ظـفاح  فراـعم  مود ، مـیمورحم . نآ  زا  زورما  هـک  يزیچ  ــالاو ، لــماک و  هتــساریپ ،

هک دراد  فارتعا  دوخ  ظفاح  دـشابیم . نآرق  زا  دافتـسم  ظفاح  رعـش  تسا و  ناسنا  یگدـنز  یگـشیمه  سرد  نآرق  تسا . هدرکهدافتـسا 
دوشیم جراخ  ضحم  ینایب  هبنج  زا  هک  اجنآ  ظفاح  رعش  ياوتحم  سپ  تسا . هدوشگ  اهنآ  هب  ار  شدوخ  نابز  هتخومآ و  ار  ینآرق  تاکن 

ارچ تسا . هدنیآ  ياهلسن  رگید و  ياهتلم  ام و  تلم  يارب  هریخذ  هنیجنگ و  کی  دراذـگیم  تایقالخا  فراعم و  نایب  يداو  رد  مدـق  و 
زین تسا و  یناریا  یمالـسا و  ینآرق و  گنهرف  تشادگرزب  ظفاح ، تشادـگرزب  زور  نیا  زا  دسانـش . یمن  زرم  یناسنا  يالاو  فراعم  هک 

. تسا هدیدرگ  نایب  نابز ، نیرتاویـش  نیرتهب و  هب  هدـش و  يروآدرگ  کچوک  ناوید  نیا  رد  هک  تسا  یبان  ياههشیدـنا  نآ  تشادـگرزب 
مایپ لباقم  رد  تیلووسم  ساسحا  ظفاح و  هب  تدارا  . مشاب هتـشاد  عمجم  نیا  رد  لوبق  دروم  یثحب  مناوتب  لقادـح  زورما  هک  مدوب  لیام  نم 

هزاجا نم  هب  اهيراتفرگ  دودحم و  تقو  اما  درادیم . او  امـش  اب  يراکمه  عامتجا و  نیا  رد  تکرـش  هب  ارم  وا  نابز  ینیب و  ناهج  ظفاح و 
ار یبلاطم  ظفاح  هظفاح و  زا  دادمتسا  اب  لاجعتـسا  رد  میوگب ، نخـس  وا  هرابرد  تسا  ظفاح  رادتـسود  کی  هاوخلد  هک  نانچنآ  دهدیمن ،

باب رد  رگید  تمـسق  ظفاح ، رعـش  باب  رد  تمـسق  کی  درک : مهاوخ  حرطم  تمـسق  هس  رد  ار  ثحب  منکیم . ضرع  هک  ماهدرک  هداـمآ 
رعـش منکیم ، تشادرب  وا  نخـس  هعومجم  زا  ظفاح و  ناوید  زا  نم  هک  نانچنآ  وا . تیـصخش  باب  رد  موس  تمـسق  ظـفاح و  ینیب  ناـهج 

ثحب نوـنک  اـت  تسیک ، یـسراف  رعاـش  نیرتـهب  هک  ثحب  نیا  تسـالعا . دـح  رد  فـلتخم  تاـهج  زا  تسا و  یـسراف  رنه  جوارد  ظـفاح 
رد هک  یجوا  هب  ینعی  ظـفاح ، نخـس  جوا  هب  هک  درک  اـعدا  ناوتیم  اـما  دـنامب . باوجیب  مه  نیا  زا  دـعب  دـیاش  تسا و  هدـنام  یباوجیب 
زا رتالاو  ياهبترم  رد  اههدورس  تایلزغ و  همه  رد  ظفاح  رعش  هبترم  هکنیا  هن  تسا . هدیـسرن  يرگید  يارـسنخس  چیه  تسه ، ظفاح  نخس 

نارگید مـالک  رد  ار  نآ  هیبـش  هک  دراد  دوـجو  یجوا  سیفن  اـهبنارگ و  هعوـمجم  نیا  زا  یـشخب  رد  هک  اـنعم  نیا  هب  هکلب  تسا ، نارگید 
ناسنا تاساسحا  نیرت  فیطل  نایب  هنافراع ، ریغ  هچ  هنافراع و  هچ  لزغ ، عون  ره  تسا . قشع  رعـش  یعیبط  روط  هب  لزغ  مینکیمن . هدهاشم 

رد هک  يزیچ  دیماجنا . دهاوخ  رعش  تفاخس  هب  هک  دنک  هدافتسا  یتاملک  اهبولسا و  اههویش و  زا  دناوتیمن  یعیبط  روط  هب  تسا و  دهعتم 
ناشن ناتسوب  رد  هک  ار  ییاخـس  نخـس ، داتـسا  گرزب  يدعـس  هک  دینیبیم  امـش  اذل  درب ، هرهب  نآ  زا  ناوتیم  یتحار  هب  يونثم  هدیـصق و 
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، دراد ییاهتیدودـحم  لزغ  رد  ریزگان  يرعاش  ره  تسا و  لزغ  نابز  تعیبط  نیا  دـهدب . ناشن  دـناوت  یمن  شدوخ  تاـیلزغ  رد  دـهدیم 
زا هک  دوب  ياهدیـصق  رتمک  هتـشذگ  رد  دنا ، هتـشاد  دیاصق  تامدـقم  رد  الومعم  ارعـش  هک  ییاهبیـسن  اههیبشت و  هب  دـینک  هاگن  رگا  الاح 

نیا زا  مادکچیه  هک  دید  دیهاوخ  دشاب ، یلاخ  دورـسیم  هدیـصق  يادـتبارد  رعاش  هک  ياهناقـشاع  تایبا  نامه  زا  ینعی  بیـسن ، بیبشت و 
لزغ هکنیا  اب  دـنکب ، مدرم  نیب  رد  ار  لزغ  کی  راک  تسا  هتـسناوتن  هدـش ، هدورـس  دـیاصق  هعیلط  همدـقم و  رد  بیبشت  ناونع  هب  هک  یتایبا 

نآ عنام  هدیصق  هنطنط  لاح  نیا  اب  تسا . هتفر  راک  هب  یقشاع  لاحلا  فصو  ناونع  هب  هن  هدورس و  يزاوآ  نآ  اب  ياهدنناوخ  زگره  هن  تسا 
مکحم ماکحتسا و  تعیبط  اب  یعیبط  روط  هب  لزغ  رد  یکزان  تفاطل و  دسریم  رظن  هب  دشاب . هتشاد  ار  لزغ  تفاطل  فطل و  هک  تسا  هدش 

ياهصیقن نیرتکچوک  ظافلا  ماکحتسا  ظاحل  زا  ندوب  لزغ  دوجو  اب  هک  میدرک  ادیپ  يرعش  ام  رگا  اما  دراد . تافانم  هدیصق  رد  رعش  ندوب 
يراوتسا ماکحتسا و  کیزا  تاملک  تفاطل  نخس و  فطل  رب  هوالع  هک  میتفای  ام  ار  یلزغ  رگا  تسا . رعش  نیرترب  رعش ، نیا  دشاب  هتـشادن 

دیاـب تساـک  نآ  زا  يزیچ  اـی  دوزفا  نآ  رب  يزیچ  اـی  درک  ضوع  ار  نآ  تاـملک  زا  ياهملک  ياـج  ناوتب  هک  يروط  هب  دوب  رادروخرب  مه 
www.farsculture.gov.ir عبنم : تسا . رایسب  راعشا  لیبق  نیا  زا  ظفاح  ناوید  رد  تسا و  جوا  دح  رد  لزغ  نیا  هک  مینک  لوبق 

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  لحار  ماما  مهم  تایصوصخ 

مالـسا وا  دوب ... ام  بالقنا  ياه  شزرا  زا  يا  همـسجم  ام ، راوگرزب  ماـما  يربهر 1 . مظعم  ماقم  هاگدـید  زا  لحار  ماما  مهم  تایـصوصخ 
هب مه  لاعتم  يادخ  دوب . ادخ  يارب  یناف  زین  اه و  يریگ  میمـصت  تاساسحا و  قالخا و  یگدنز و  رد  مّسجم  بان  مالـسا  مّسجم ، یبالقنا 
دبع هک  هیقف  میکح و  ربـهر  . 2 ( 1 .) دوب ریظن  یب  يراـک  تفرگ ،  ماـجنا  نارود  نیا  رد  راوـگرزب  نیا  تسد  هب  هک  يراـک  داد . شاداـپ  وا 

، نامیا نیا  دش و  لمع  نامیا و  رد  تعیرش » رارقتسا  يوس  هب  تکرح  روظنم   » تکرح نیا  گنهاشیپ  دوخ  دوب ، یناملسم  يوگلا  حلاص و 
زیربل لمع ، ياه  هنحـص  رد  دوخ  نامیا  ناضیف  زا  ار  یهت  ياه  فرظ  نامیا و  یب  ياه  لد  تسناوت  هک  دوب ، هدرک  زیربل  نانچ  ار  وا  ناـج 

ماما . 3 ( 2 .) دـنک ُرپ  ار  لمع  هزرابم و  ياضف  دفاکـشب و  ار  ینامیا  یب  سأی و  روطق  ياـهراوید  وا ، دـیما  ناـمیا و  غورف  دـنک و  باریـس  و 
رد یّنسم  درم  . 4 دوشب . وا  هار  عنام  تسناوت  یمن  یلکشم  چیه  یعرـش ، فیلکت  هار  رد  گرزب و  ياه  نامرآ  هار  رد  هک  دوب  يدرم  لحار 
يا هلمج  یفطصم » دّیـس  موحرم   » تفر ایند  زا  شا  هتـسجرب  لضاف و  دنزرف  هک  یتقو  «، 1356  » نامز نآ  رد  لاس  داتـشه  هب  کیدزن  نینس 
نیا ناسنا ! کی  رد  دـهاوخ  یم  تمظع  ردـق  هچ  دـینیبب  تسا ...» یهلا  ۀـّیفخ  فاـطلا  زا  یفطـصم  گرم   » هک دوب  نیا  دـش  لـقن  وا  زا  هک 

لمحت ار  اهنآ  يراوتسا  هوک  لثم  وا  دمآ و  دراو  گرزب  درم  نیا  رب  بالقنا  نارود  رد  هک  ییاه  تدش  نیا  اه و  یتخس  نیا  اه و  تبیصم 
رد هک  هچنآ  . 5 دـنک . یم  ادـیپ  يدروـخرب  نینچ  نینچ ، نیا  يزیزع  گرم  لـباقم  رد  هک  تسا  یحور  تمظع  نیمه  رد  شا  هشیر  درک ،

، دوب هدش  هدید  ًالبق  هک  هچنآ  زا  دوب  رت  میظع  رت و  مهم  بتارم  هب  دش ، هدهاشم  ماما  يدوجو  داعبا  زا  یمالسا ، ماظن  لیکـشت  زا  دعب  ةرود 
رد زج  هک  تسا  ییاهراک  نآ  زا  مه ، اـب  ود  نیا  بیکرت  فراـع . دـهاز و  کـی  مه  دوب و  رادـمامز  ربهر و  مه  تموکح ، نارود  رد  اریز 
 - یلع ترـضح  لثم  یهلا  صاخ  يایح  اذل و  یخرب  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم -  ترـضح  نامیلـس ، ناملـس ، دواد ، لثم  یناربمایپ 

راکتبا و اب  ریبدت ، اب  تماهـش ، اب  رایـشوه  يدرم  راوگرزب  ماما  ربهر ، رادمامز و  مکاح و  کی  ةرهچ  رد  . 6 تفای . ناوت  یمن  مالسلا - هیلع 
تـسکش ار  وا  دـناوتب  هک  دوبن  ینیگنـس  ۀـثداح  چـیه  دـندش ؛ یم  بوسحم  یتیمها  مک  زیچ  وا  لـباقم  رد  نیگمهـس  جاوما  دوب ؛ لداـیرد 

میمص زا  مدرم  هب  تشاد ... داقتعا  مدرم  ءارآ  هب  ًاتقیقح  دوب ؛ مدرم  هب  دقتعم  وا  . 7 دنک . راداو  هثداح  نآ  لباقم  رد  عوضخ  هب  ار  وا  دهدب ؛
یم مارتـحا  مدرم  ءارآ  هب  تشاد و  داـمتعا  مدرم  هب  ماـما  تشاد . یم  تـسود  ار  اـهنآ  دـیزرو و  یم  قـشع  مدرم  هـب  تـشاد ؛ هقـالع  بـلق 
مه وا ، میدـید . یم  عمتجم  ماما  رد  ام  ار ، تافـص  نآ  بلغا  دـش ، یم  اهنآ  زایتما  ۀـیام  ملاـع ، فلتخم  نارادـمامز  رد  هچنآ  . 8 تشاذگ .

نمـشد هب  هک  ار  يا  هبرـض  مه  درک ، یم  دامتعا  تسود  هب  مه  دوب ، سانـش  نمـشد  مه  دوب ، طاتحم  مه  دوب ، شیدـنارود  مه  دوب ، لقاع 
ساسح و هاـگیاج  نینچ  رد  دـناوتب  اـت  تسا  مزـال  ناـسنا  کـی  يارب  هک  ییاـهزیچ  نآ  ۀـمه  درک . یم  دراو  عطاـق  ۀبرـض  درک ، یم  دراو 
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کی عضوم  رد  ماما  ندوب  ربهر  مکاح و  دُعب  . 9 دوب . عمج  درم  نیا  رد  دنکب ، یـضار  ار  دوخ  نادجو  ادخ و  دنک و  هفیظو  ماجنا  يریطخ 
یم هاگن  ار  اج  نآ  ناسنا  یتقو  دوخ ، یـصوصخ  یـصخش و  یگدنز  ةرهچ  رد  ناسنا ، نیمه  اّما  دوب ... هدارا  اب  ناسنا  کی  ردتقم و  ناسنا 

نوزفا هریخذ و  يویند و  فراخز  دوخ ، يارب  راوگرزب  نآ   . 10 دنیب . یم  ایند  زا  عطقنم  فراع و  دهاز و  ناسنا  کی  ةرهچ  رد  ار  وا  دنک ،
لها وا  . 11 داد . یم  ادـخ  هار  رد  ار  ایادـه  نآ  هک  دـندروآ . یم  ماـما  يارب  یناوارف  يایادـه  سکعب ، هـکلب  تساوـخن ؛ تشادـن و  یبـلط 

هک يدرم  نآ  دوب . لاح  قوذ و  نافرع و  تیونعم و  رعـش و  ادخ ، اب  طابترا  عّرـضت ، اعد ، لها  بش ، همین  ۀیرگ  لها  تدابع ، لها  تولخ ،
یم شیپ  یناسنا  یفطاع و  لئاسم  نیا  هک  یتقو  راوتسا ، هوک  مکحتسم و  ّدس  نآ  دنازرل ، یم  دوخ  هب  دناسرت و  یم  ار  ناریا  تلم  نانمشد 

اوقت و زا  نید ، هب  يدنبیاپ  زا  نید ، هب  لمع  زا  ماما  ار  اهنیا  ۀمه  . 12 دوب . نابرهم  ناسنا  کی  لماک ، ناسنا  کی  فیطل ، ناسنا  کی  دمآ ،
هچ ره  درک : یم  نایب  دروآ و  یم  نابز  رب  دوخ  تاملک  ۀنوگ  هنوگ  رد  ار  نومـضم  نیا  اهراب  مه  وا  دوخ  تشاد ؛ ندوب  ادـخ  رما  عیطم  زا 

میـسرت ارنآ  هیلع ) هللا  تمحر   ) ماما كانبات  ياه  هشیدـنا  اـهیگژیو و  هک  تسا  یطخ  هیلع ) هللا  تمحر  ) ماـما طـخ  ( 3 .) تسادخ زا  تسه 
عماج هک  تسا  هیلع ) هللا  تمحر   ) ماما نوچمه  یعماج  تیصخش  ياه  هشیدنا  اهیگژیو و  رولبت  هیلع ) هللا  تمحر   ) ماما طخ  تسا . هدومن 
هریس مالک و  رد  هک  یفادها  تسا  یمالسا  بالقنا  سدقم  فدها  ریـسم  رد  تکرح  ماما  طخ  تسا . یمالـسا  یناسنا و  يالاو  ياهـشزرا 

ج تیالو ، ثیدح  ( 1 عبانم : تسا . هدش  میسرت  ترضح  نآ  یسایس  یهلا  همان  تیـصو  رد  دوب و  هدش  نییبت  یبوخ  هب  راوگرزب  نآ  یلمع 
دادرخ 1378. هعمج 14  زامن  لوا  ۀبطخ  ( 3 ص247 و 248 . نامه ، ( 2 ص 274 . ، 4

بالقنا میکح  ربهر  هاگن  زا  یگنهرف  مجاهت  هدنورپ  یناوخزاب 

روشک لوا  زارط  نالوئسم  زا  یکی  هدیکچ : يوسوم  نسحم  دیس  هدنسیون : بالقنا  میکح  ربهر  هاگن  زا  یگنهرف  مجاهت  هدنورپ  یناوخزاب 
تنرتنیا یجراخ و  تاعوبطم  رد  ًالماک  هیـصوت  نیا  درک . اـه  ییاـکیرمآ  هب  يا  هیـصوت  هتـشذگ  لاـس  رد  لیئارـسا ، بصاـغ  یتسینویهص 

یلامـش و هرک  قارع و  اـب  ار  دوخ  تقو  هدوهیب  هک  دوب  نیا  اـهییاکیرمآ  هب  يو  هیـصوت  تسین . يا  هناـیفخم  یناـهنپ و  رما  دـش و  سکعنم 
غارس دینکن ، قارع  فورصم  ار  ناتتقو  دیهاوخ ، یم  ار  هنایمرواخ  رگا  تسا . ناریا  امش  یلصا  هلئسم  دینکن . فلت  لیبق  نیا  زا  ییاهروشک 

ریخست ار  نآ  یماظن  هلمح  اب  ناوتب  هک  تسین  ناتسناغفا  یلامـش و  هرک  قارع و  لثم  ناریا  اما  تساجنآ ، همـشچرس  نوناک و  دیورب ، ناریا 
شهار دننک . اهر  ار  نآ  مدرم  هک  دـینک  يراک  دـیاب  دـنا . هدرک  ظفح  ار  نآ  مدرم  تسا ، یکتم  مدرم  هب  یمالـسا  تموکح  ماظن و  درک .

تنـس و گنهرف و  نید و  هب  تبـسن  ییارگاو  هب  ییاکیرمآ ، تیبرت  گنهرف و  یبرغ و  تایبدا  گنهرف و  جـیورت  اب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا 
کی اب  دینک ، فرـص  يا  هیامرـس  هک  نیا  نودب  لاس ، دنچ  تشذگ  زا  دـعب  دـندرک ، اهر  ار  تاقلعت  نیا  مدرم  یتقو  داد . قوس  ناشخیرات 

هتـشذگ و هب  تشگ  زاب  دـیرادرب . هار  رـس  زا  ار  یمالـسا  ماظن  ینعی  گرزب ، عنام  نیا  دـیناوت  یم  رـصتخم ، یماظن  ًاـنایحا  كرحت  هلمح و 
ماقم ریبعت  هب  یگنهرف و  مجاهت  هلوقم  یـسررب  اب  راتـشون  نیا  رد  دنک .  یم  رتلهـس  ار  هدـنیآ  ياهتـسایس  باختنا  میا  هدرک  هچنآ  یـسررب 

دـصق تسام  هعماج  هبالتبم  لکـشم  لضعم و  نیرتمهم  زورما  هک  نامروشک  هیلع  هطلـس  ماـظن  یگنهرف  يوتاـن  نوخهیبش و  يربهر  مظعم 
 . میئاـمن هجوتم  دوخ  ریطخ  فباـظو  هب  ار  یگنهرف  نیلوئـسم  هدـید و  رتنـشور  رتـهب و  میئاـمیپب  تسیاـب  یم  هدـنیآ  رد  هک  ار  یهار  میراد 

تیهام هب  هجوت  اب  یمالسا  بالقنا  نانمـشد  دش .  رادیدپ  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  لاحترا  زا  سپ  یگنهرف  مجاهت  ياه  هناشن  نیتسخن 
نآ يداقتعا  يرکف و  ياه  هیاپ  يدوبان  زج  یهار  صوصرم ، ناینب  نیا  یشاپورف  يارب  هک  دنا  هتفایرد  یبوخ  هب  یمالسا ، بالقنا  یگنهرف 

هکلب درک ، میهاوخن  یسایس  هزرابم  یمالسا ، يروهمج  اب  ام  دنرادن .  هتشادن و  ییابا  چیه  زین  نادب  حیرـصت  زا  هک  نانچمه  درادن ، دوجو 
يروهمج ات  مینک  ضوع  ار  مدرم  گنهرف  شنیب و  دـیاب  ام  تسا . یگنهرف  هزرابم  ام  دـیدج  يژتارتسا  ًـالوصا  هنیگنهرف و  ًافرـص  اـم  راـک 

گنج زا  سپ  يور  نـیا  زا  تیوه ص 19 ) باتک  روشک ، زا  جراخ  رد  بالقنا  دض  هدنـسیون  افـش ، نیدلا  عاجـش  . ) دوش طقاس  یمالـسا 
هناریو يزاسزاب  هب  یگدنزاس  تلود  ندوب  مرگرـس  دنتخادرپ . یمالـسا  ماظن  هیلع  یگنهرف ، یمجاهت  تکرح  کی  یهدناماس  هب  یلیمحت 

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  هللا  تیآ  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 365زکرم  هحفص 328 

http://www.ghaemiyeh.com


مهارف كانرطخ  تکرح  نیا  يارب  ار  یبسانم  رتسب  زین ، یمالـسا  ینید و  گنهرف  هلوقم  زا  تلفغ  یلیمحت و  گنج  زا  یـشان  عیـسو  ياـه 
یعقوت مک  يراـکرپ و  راـثیا ، ییاـسراپ ، صـالخا ، دـهز ، رب  ینتبم  رکفت  نیزگیاـج  هرود ، نیا  رد  يرـالاس  نف  یتارکونکت و  رکفت  درک .
یتدیقع یگنهرف و  ياه  ناینب  يوس  هب  ار  دوخ  هدنزخ  تکرح  تفرگ و  ناج  ًاددجم  تلفغ  نیا  هیاس  رد  زین  یگنهرف  مسیلاربیل  دیدرگ و 

گنز مجاهت ، نیا  هیلوا  ياه  هناشن  هدهاشم  زا  سپ  بالقنا ، ریـصب  نابدـید  نیا  بالقنا ، هنازرف  ربهر  یطیارـش  نینچ  رد  درک . زاغآ  مدرم 
. دندرک بیـسآ  هطقن  نیا  هجوتم  ار  نانآ  تقو ، تلود  نیلوئـسمو  نارازگراک  هب  دوخ  ررکم  ياهرادشه  اب  دندروآرد و  ادـص  هب  ار  رطخ 

يدنب ههبج  کی  رضاح ، لاح  رد  دندومرف : هطوبرم  نیلوئسم  هب  باطخ  یگدنزاس ، تلود  نیزاغآ  ياه  هام  نامه  رد  يربهر ، مظعم  ماقم 
مه گنج  دگنجب . ام  اب  ات  هداتفا ، هار  یلیس  لثم  تسا ، هارمه  اه  هناوتـشپ  ماسقا  عاونا و  لوپ و  تعنـص و  تسایـس و  اب  هک  یگنهرف  میظع 
هدش راتفرگ  مییایب  دوخ  هب  ات  هک  تسا )  ) يا هنوگ  هب  مه  شراثآ  درادن . يریثأت  چـیه  اج  نآ  رد  مه  یمومع  جیـسب  تسین ، یماظن  گنج 

هدـنیآ رد  یگنهرف  نیلوئـسم  یلامتحا  تلفغ  هب  يربهر  مظعم  ماقم  شنکاو  نیلوا  رادـشه ، نیا  رذآ 1368 )  7 يربهر ، مظعم  ماـقم  . ) میا
مدرم و موـمع  نداد  هجوـت  اـه و  يرگرادـیب  فورـصم  هلاـس ، تشه  عـطقم  نیا  رد  بـالقنا  مظعم  يربـهر  تـمه  زا  یمهم  شخب  دوـب .

اهرازبا نییبت  و  نید ؛ قالخا و  گنهرف ، هزوح  رد  اهنآ  يادیپان  مجاهت  و  نمشد ، دیدج  ههبج  يریگ  لکش  هب  یتینما  یگنهرف و  نیلوئسم 
ریـس هب  هجوت  اب  اهرادـشه  نیا  هعلاطم  دـش . یگنهرف و . . . لدابت  اب  نآ  توافت  یگنهرف و  مجاهت  تیهاـم  ناـیب  و  مجاـهت ؛ نیا  فادـها  و 
زور ياه  ینارگنو  بالقنا  مظعم  ربهر  عضاوم  زین  و  زور ، نآ  یگنهرف  ياضف  اب  ـالماک  ار  مرتحم  ناگدـنناوخ  دـناوت  یم  اـهنآ ، یخیراـت 

ره هعماج -  یگنهرف  رصانع  - 1 دیوش . یم  انشآ  اه  یسپاولد  اه و  هغدغد  نیا  زا  ییاه  هشوگ  اب  ریز  رد  دزاس . انـشآ  رتشیب  ناشیا ، نوزفا 
زورما هک  دـننادب  دـیاب  نارگید -  هچ  هیملع و  ياـه  هزوح  هب  ناگتـسباو  هچ  اـه ، هاگـشناد  هب  ناگتـسباو  هچ  دنتـسه ، هچ  ره  دنتـسه ، هک 
ناونع هب  هن  منک ، یم  ضرع  ار  نیا  یگنهرف  مدآ  کی  ناونع  هب  نم  تسا . هتـشاذگ  یگنهرف  مجاهت  يور  ار  دوخ  تمه  نیرتشیب  نمـشد 

دربن رازراک و  هنحـص ي  نیا  رب  دـناوتب  سک  ره  تسا . نایرج  رد  یـسایس  یگنهرف و  يرکف و  رازراک  کی  نـالا  یـسایس . . . مدآ  کـی 
نمشد نالا  هک  دش  دهاوخ  ملسم  شیارب  دزادنیب ، هنحـص  هب  هاگن  کی  دشاب و  هتـشاد  ینهذ  هطاحا ي  دمهفب ، ار  اهربخ  دنک ، ادیپ  طلـست 

هتخاـب و نادـجو  لد و  نید و  ياـه  یگنهرف  اـهدزم و  هب  ملق  دنتـسین  مه  مک  دروآ ، یم  دراو  ار  دوـخ  راـشف  نیرتـشیب  یگنهرف ، قرط  زا 
دـصاقم يارب  هک  روشک -  لـخاد  رد  یکوـت  کـت و  هچ  روـشک و  زا  جراـخ  رد  ًارثـکا  ًاـبلاغ و  هچ  رابکتـسا -  داـسف  طاـسب  ياـپ  هتـسشن 

راک داد . خساپ  دوش  یم  لثم  هب  هلباقم  اب  ار  یگنهرف  دربن  دننک . یم  دنراد  دننکب و  مه  راک  دنیوگب ، مه  رعش  دنرادرب ، مه  ملق  يرابکتسا 
روشک و گنهرف و  نیلوئـسم  اـت  مییوگ ، یم  ار  نیا  تسا ، ملق  وا ، گـنفت  داد . باوج  دوش  یمن  گـنفت  اـب  ار  یگنهرف  موجه  یگنهرف و 

شناد اـت  ناتـسّردم ، هبلط و  یناـحور و  وجـشناد و  ملعم و  زا  مـعا  زیزع -  ناـیگنهرف  امـش  یحطـس و  ره  رد  یگنهرف  روـما  نارازگراـک 
دییامـش و هیـضق  نیا  زابرـس  زورما ، هک  دـینک  ساسحا  دـنراک -  لوغـشم  روشک  یـشزومآ  ماظن  نیا  نوریب  رد  هک  یناسک  ات  ناـتزومآ و 
. تخانـش ار  هنحـص  درک و  زاب  دیاب  ار  اه  مشچ  یماظن ، گنج  لثم  داد . دیهاوخ  ماجنا  يراک  هچ  درک و  دیهاوخ  عافد  هنوگچ  هک  دینادب 

نییاپ ار  شرـس  ددنبب ، ار  شمـشچ  نمـشد ، تیعـضو  نتـسناد  نودب  یناب و  هدید  ییاسانـش و  نودـب  هک  یفرط  ره  مه ، یماظن  گنج  رد 
هک نآ  زا  ای  دنک  یم  راک  نمـشد  هک  دینادن  رگا  تسا . روط  نیمه  مه ، یگنهرف  گنج  رد  دروخ . دهاوخ  تسکـش  دورب ، ولج  دزادنیب و 

ماجنا تسرد  ار  یهدنامزاس  رونام و  دنکن و  هدافتسا  امـش  يورین  زا  وا  ای  دیریگن ، روتـسد  یگنهرف  هدنامرف ي  زا  دیربن ، نامرف  دناد ، یم 
، لـخاد رد  رت  كاـنرطخ  همه  زا  نم ، رظن  هب  زورما  - 2 تشهبیدرا 1369 )  12 يربهر ، مظعم  ماقم  . ) تسا تسکـش  شرـس  تشپ  دهدن ،

گنهرف هرادا ي  هنیمز ي  رد  هک  منک  یم  ساسحا  نم  تسا و  یگنهرف  لیاسم  ام ، لیاسم  نیرت  یـساسا  زا  تسا . . . یگنهرف  ياه  شور 
ار نآ  هنارایـشوه  عیرـس و  یلیخ  یتسیاب  هک  میا -  هدـش  ای  میوش -  یم  یـشوه  یب  تلفغ و  عون  کـی  راـچد  میراد  هعماـج  نیا  یمالـسا 

هدیمهف دوش ، یم  دراد  هک  ییاهراک  عومجم  زا  ما و  هدرک  ساسحا  نم  هک  روط  نآ  - 3 ( 1369 رذآ  14 يربهر ، مظعم  ماقم  . ) مینک جالع 
ههبج ي تشپ  هک  تسا  نیا  دـننکب ، دـنهاوخ  یم  هک  يراـک  نآ  تسا . . . هدـش  یهدـنامزاس  يا  هبناـج  همه  هلمح ي  هک  تـسا  نـیا  ما ،
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، نیلوئـسم هب  دیدش  ناگتـسباو  دعب  دننالوؤسم ، مدقم  طخ  دنمدرم ، بالقنا  ههبج ي  تشپ  دنریگب ، ناشدوخ  ياهوزاب  رد  ًالک  ار  بالقنا 
میزادنیب و نیلوئـسم  رـس  تشپ  هک  یهوبنا  لیخ  نیا  رود  يدنمک  میناوتب  ام  رگا  هک  دـندرک  رکف  اه  نیا  تلم ، داحآ  هوبنا  لیخ  مه  ًادـعب 
هک نویزیولت -  ویدار  رد  یتح  تاعوبطم ، رد  امنیس ، رد  هک  دوش  یم  ساسحا  دش . . . دهاوخ  لح  زیچ  همه  میریگب ، رایتخا  رد  ار  اه  نیا 

ياج هباج  رد  اه و  هراونشج  رد  یگنهرف ، ياه  نلاس  رد  دنراد -  روضح  اج  نآ  رد  يروط  نآ  رـصانع  هرخالاب  اما  تسا ، تلود  هب  قلعتم 
مه شا  یـسایس  الاح  اما  دـننک . . . یم  راک  دـنراد  تسا و  رـضاح  اج  نآ  رد  هعومجم  نآ  زا  هرهم  کی  ای  شخب  کـی  یگنهرف ، قطاـنم 

رایسب هن  تسا ، جالعلا  بعـص  ای  جالع  یب  هک  نیا  هن  مییوگ ، یم  هک  یکانرطخ  هتبلا  تسا . یکانرطخ  رایـسب  راک  راک ، نیا  دنا . . . هدرک 
رگید تقو  نآ  تسا ، يرامیب  دندرک  ساسحا  رگا  تسه ، يرامیب  هک  دـننک  ساسحا  بیبط  رامیب و  هک  نیا  طرـش  هب  تسا ، جالعلا  لهس 
نـالا مراد  نم  دراد و  دوجو  يزیچ  نینچ  هک  میمهفن  امـش  نم و  هک  تساـج  نآ  رطخ  تسا ، جـالعلا  لهـس  یلیخ  تسین ، جـالعلا  بعص 
تسین مزال  دنک ، یم  مامشتسا  یگنهرف  ياضف  کی  رد  هک  یناسنا  میتسه ، یگنهرف  صیخشت  لها  ام  میتسه ، یگنهرف  ام  منک  یم  ضرع 

ام و نویزیولت  ویدار  مه  ام ، ناراگن  همانزور  مه  ار  نیا  تسا . سوسحم  ًالماک  نم  يارب  زورما  دـمهفب ، ار  يزیچ  اـت  دـنیبب  اـی  دـنزب  تسد 
نیا هلئسم  زورما  دننادب ، نارگید -  شرورپ و  شزومآ و  یمالسا و  تاغیلبت  نامزاس  داشرا و  ترازو  لثم  ام -  یتاغیلبت  ياه  هاگتسد  مه 

نم تسا و  ناـیرج  رد  یگنهرف  هئطوت ي  هک  مییوـگ  یم  میا و  هتفگ  ررکم  اـم  هک  نیا  - 4 دادرم 1370 )  23 يربهر ، مظعم  ماقم  . ) تسا
اب نمشد  زورما  منک . یم  هدهاشم  ار  نیا  نم  مهد ، یمن  راعش  تسا . لالدتسا  هب  یکتم  منک ، یم  هدهاشم  مدوخ  لباقم  رد  نایع  هب  ار  نآ 
یم هک  تسا  يا  همدـقم  نامه  نیا  تسام . هیلع  یگنهرف  رایع  مامت  هزرابم  گنج و  کی  لاح  رد  لخاد ، رد  يا  هناـکریز  رایـسب  هویش ي 

ار یناوج  لسن  دیاب  ام  میراذـگن ، دـیاب  ام  تسا . نمـشد  هلیـسو ي  هب  یجیردـت  ندـش  هابت  لاح  رد  ناوج  لسن  منکب . . . ضرع  متـساوخ 
یملع و تیبرت  ملع و  تبون  هک  اـج  نآ  دـنک ، ادـیپ  روضح  دوـب  لـخاد  رد  یی  هثداـح  رگا  دـنک ، عاـفد  دوـب  گـنج  رگا  هک  مینک  ظـفح 
هیام ي هک  ناوج  لسن  نیا  يور  دنک ، هدامآ  ار  دوخ  تسا  هدنیآ  تبحص  هک  ییاج  نآ  دنک ، يزاسدوخ  دناوخب و  سرد  تسا ، یقیقحت 

هتبلا تسا . یگنهرف  ًاتدمع  مه  شالت  نیا  دوش ، یم  شالت  راک و  نوگانوگ ، ياه  هویـش  اه و  لکـش  اب  جیردت  هب  دراد  تسا  دیما  هیکت و 
هچنآ نکیل  دراد . یلمع  هبنج ي  یگنهرف و  ریغ  هبنج ي  هک  دراد  دوجو  دـننکب  داسف  هب  هدولآ  دـنربب و  ار  ناـناوج  هک  نیا  يارب  یلفاـحم 

-5 رویرهش 1370 )  25 يربهر ، مظعم  ماقم  . ) تفایرد دیاب  ار  نیا  تسا ، ناوج  هیحور ي  رکف و  نهذ و  تسا  كانرطخ  همه  زا  شیب  هک 
زا ار  مجاهت  لصا  میناوت  یمن  ام  نآ  راکنا  اب  تسا . ینـشور  تیعقاو  میا ، هدرک  دـیکأت  نآ  يور  اهراب  ام  هک  یگنهرف  مجاـهت  هلئـسم  نیا 
رد امـش  رگا  هنع ،» منی  مل  مان  نم  (، » هیلع هللا  تاولـص   ) نینمؤملاریما لوق  هب  دراد . دوجو  درک ، راکنا  دـیابن  ار  یگنهرف  مجاهت  میربب . نیب 

رادیب ار  تدوخ  نک  یعس  هدرب ، تباوخ  وت  تسا ، هدرب  شباوخ  لباقم  رگنـس  رد  مه  تنمـشد  هک  تسین  نیا  شیانعم  درب ، تباوخ  رگنس 
نانمـشد دیدهت  رد  ام  یمالـسا  یلم و  گنهرف  لصا  هک  نیا  امک  تسا  دیدهت  رد  یگنهرف  بالقنا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  ام  ینک ،

، ام یعمج  ياه  هناسر  رد  یتح  هاگـشناد ، نوریب  رد  هاگـشناد ، رد  مینک . راکنا  تسا ، حـضاو  نشور و  هک  ار  يزیچ  یتسیابن  اـم  تسا . . .
یب رهاظلا  یلع  یگنهرف  ياه  همانرب  رد  دنیارـس ، یم  هک  ییاهرعـش  رد  دـننک ، یم  هک  ییاه  همجرت  رد  دنـسیون ، یم  هک  ییاه  باـتک  رد 

شیارآ هبناج  همه  دیونـش ، یم  دـیتسه -  یگنهرف  يرـصانع  هک  نایاقآ -  امـش  ًاتدـعاق  ار  شربخ  دراد و  دوجو  ایند  رد  هک  ام  هب  طاـبترا 
تسژ و نآ  ام  ینونک  عضو  لباقم  رد  نمـشد  زورما  دراد . . . دوجو  تسا و  هدـش  تسرد  بالقنا  هیلع  كانرطخ  رایـسب  یگنهرف  یماظن 

میدیباوخ میتخانشن و  رگا  میـسانشب ، ار  نمـشد  دیدج  شیارآ  دیاب  ام  دریگ . یمن  دوخ  هب  ار  شیپ  لاس  هاجنپ  ای  لاس  دص  یماظن  شیارآ 
ییادـص رـس و  یب  مارآ و  مادـقا  یگنهرف ، راک  دوخ  لثم  یگنهرف ، مجاـهت  - 6 ( 1370  . رذآ  20 يربـهر ، مظعم  ماـقم  . ) میا هتفر  نیب  زا 

نامه هک  نامیا ، هب  هنابصعتم  ياه  يدنبیاپ  زا  ار  نمؤم  ياه  ناوج  دننک  یعس  هک  تسا  هدوب  نیا  یگنهرف  مجاهت  ياه  هار  زا  یکی  تسا .
ناوج ینعی  دندرک . هتشذگ  ياه  نرق  رد  سلدنا ، رد  هک  ار  يراک  نامه  دننک ، فرـصنم  دراد  یم  هگن  ار  ندمت  کی  هک  تس  ییاهزیچ 

ورف يادص  دریگ . . . یم  ماجنا  دراد  مه  الاح  راک  نیا  دـندرک ، لوغـشم  اهزیچ  نیا  يراسگ و  یم  ینارتوهـش و  داسف و  هب  ملاع  رد  ار  اه 
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، هتساوخن يادخ  دیشابن -  رادیب  یگنهرف  رصانع  تلم و  امـش  رگا  نمـشد -  یکریزریز  یناهنپ و  مجاهت  زا  یـشان  داقتعا  نامیا و  نتخیر 
شرایتخا رد  وئدـیو  کی  لوا  رگا  دـندرک ، شا  هرـصاحم  رگا  ار  ام  هتفر  ههبج  ناوج  تسین ، جـالع  لـباق  رگید  هک  دـیآ  یمرد  یتقو  نآ 

، دندناشک سلجم  دنچ  هب  ار  وا  دعب  دندرک و  کیرحت  ار  وا  توهش  دندرک ، راداو  حیقو  یسنج  ياه  ملیف  ياشامت  هب  ار  وا  دعب  دنتـشاذگ 
یم ار  راک  نیا  دراد  نمشد  الاح  دننک و  یم  دساف  یناوج  يورین  جوا  رد  ار  ناوج  دشاب ، هتشاد  دوجو  یتالیکشت  یتقو  دش !؟ دهاوخ  هچ 
ادخ و  تسا ، تسار  نیا  دننز . یم  یگنهرف  نوخیبش  دنراد  اه  نیا  متفگ  تقو  کی  نم  - 7 دادرم 1371 )  21 يربهر ، مظعم  ماقم  دنک (. 

هچ دراد  نمشد  هک  تسا  تفتلم  دنیب  یم  ار  هنحص  هک  یـسک  دننیب . یمن  ار  هنحـص  ینعی  دنمهف . یمن  یـضعب  تسا ، تسار  هک  دناد  یم 
اب تلم ، کی  هک  منک  ضرع  هاتوک  هداس و  هلمج  کـی  رد  نم  تسه ! مه  ینوخیبش  هچ  تسا و  نوخیبش  هک  دـمهف  یم  دـنک و  یم  راـک 

مشچ و تسد و  ندب ، مشچ و  تسد و  اب  هن  تسا ، نامیا  اب  ندرک  تمواقم  ندیگنج و  هزرابم و  ًالصا  دنک ، یم  هزرابم  شداقتعا  نامیا و 
دراو ار  شیاه  فرح  دوشب و  ام  روشک  دراو  شیاهویدار  اب  دوشب ، ام  روشک  دراو  يربخ  جاوما  اـب  نمـشد  رگا  ـالاح  تسا . . . رازبا  ندـب 

نمشد لباقم  رد  یگداتـسیا  درادن ، يا  هدیاف  مالـسا  زا  عافد  تسین ، بوخ  هزرابم  هک  دنک  دراو  روج  نیا  تلم  نهذ  رد  دنک و  ام  روشک 
یقاب مالـسا  نانمـشد  هیلع  يا  هزرابم  ناریا ، تکلمم  رد  مه  زاب  ایآ  دیا ، هدرک  ررـض  دینک  هزرابم  دیـشکب و  تمحز  هچ  ره  درادن ، يرمث 

اه تلم  یلیخ  دـننک ، یمن  هزرابم  مالـسا  نانمـشد  اکیرمآ و  اـب  هک  دنتـسه  اـیند  رد  ناناملـسم  زا  یلیخ  هن ! هک  تسا  مولعم  دوب ؟ دـهاوخ 
اهنآ اب  چـیه  هک  دـننک  یمن  هزرابم  مالـسا  نمـشد  اب  اما  دـننک ، یم  مه  تدابع  دـنناوخ ، یم  مه  زاـمن  دـنناوخ ، یم  مه  نآرق  هک  دنتـسه 

هب تبـسن  يدهز  درادـن ، يزوریپ  هب  يدـیما  درادـن ، هزرابم  هب  يداقتعا  هک  یتلم  هب  ار  ام  تلم  دـناوتب  نمـشد  رگا  دـننک ! یم  مه  یتسود 
زا رت  بجاو  دوش  یم  يا  هزرابم  یگنهرف ، هزراـبم  هک  تساـج  نیا  تسا . هدـش  زوریپ  دـنک ، لیدـبت  درادـن  يداـم  یناوهـش و  ياـه  هولج 
رد ام  ياه  ناوج  ههبج  ههبج ، کی  دـنک ، یم  راک  دراد  نمـشد  فلتخم ، ياه  ههبج  رد  نالا  دـننک . یم  ار  راـک  نیا  دـنراد  نـالا  بجاو .

هزیکاپ زغم  هزیکاپ و  مسج  هزیکاپ ، لد  دـنا ، تلم  نیمه  ياه  هچب  ام ، هزیکاـپ  ياهرـسپ  رتخد و  اـم ، زیزع  ياـه  ناوج  نیا  تسا . سرادـم 
نالا راون  وئدیو و  ملیف و  اب  توهـش ، جیهم  ياه  سکع  ندرک  شخپ  اب  یناوهـش ، تاکیرحت  اب  اه ، تثابخ  ماسقا  عاونا و  اب  دنراد  ار  اهنآ 

! داسف هب  دـنناشک  یم  داسف  هب  ار  اهنآ  دـنروآ و  یم  شوج  هب  اه  تلاذر  اه و  تثابخ  ماسقا  عاونا و  اـب  و  دـننک . . . یم  ار  راـک  نیا  دـنراد 
مجاـهت هب  اـم  یتقو  هک  دـنا  هدرک  لاـیخ  يا  هدـع  دـننک . یم  دراد  هک  تسا  ییاـهراک  زا  یکی  نیا  تسا ! یگرزب  تیاـنج  هچ  نیا  دـینیبب 

مدرم تسا . هدرکن  تیاـعر  تسرد  ار  شباـجح  ناـبایخ  رد  رفن  کـی  هک  تـسا  نـیا  ناـم  هلئـسم  طـقف  مـینک ، یم  هـلمح  برغ  یگنهرف 
هناخ لخاد  رد  هک  تسا  نآ  هیـضق  لصا  تسا ، یعرف  نیا  تسین ، اه  نیا  هلأسم  لیلق ، يدارفا  الا  دننک ، یم  تیاعر  ار  ناشباجح  هللادمحب 
رطخ تسا ، ناهنپ  هکنآ  تسین ، راکـشآ  هکنآ  دـننک . یم  راک  دـنراد  اجنآ  نانمـشد  دریگ و  یم  همـشچرس  اه  ناوج  عماجم  زا  تساـه و 
وناز هب  ار  نمشد  دنتـسناوت  هزرابم و  نادیم  رد  دنتفر  رود ، دنتخادنا  ار  تذل  یتحار و  رود ، دنتخادنا  ار  توهـش  ام  ياه  ناوج  تساجنآ ،

تاذل هب  ار  ام  ياه  ناوج  هک  تسا  نیا  وا  ماقتنا  تسیچ ؟ شماقنما  . دریگ یم  ار  شماقتنا  ام  ياه  ناوج  زا  دراد  نمـشد  الاح  دـنروایبرد .
یم تسرد  وئدیو  دننک ، یم  رـشتنم  اه  ناوج  نیب  یناجم  دننک و  یم  پاچ  لذتبم  سکع  دننک ، یم  جرخ  لوپ  دنک ، مرگرـس  تاوهـش  و 

، دنروآ یم  تسد  هب  مه  لوپ  قیرط  نیا  زا  هدع  کی  هتبلا  دننک ، هاگن  هک  نآ  نیا و  هب  دنهد  یم  یناجم  ار  توهش  جیهم  ياه  ملیف  دننک ،
شخپ هنادازآ  رگید ، ياهروشک  رد  ار  اهنآ  دنناوت  یم  دننک ، یمن  يراذگ  هیامرـس  لوپ  يارب  دننک ، یم  يراذـگ  هیامرـس  هک  ییاهنآ  اما 

، هللا نیب  اننیب و  الاح  تسا ، مجاهم  کی  موجه  نیا  دننک . دوبان  عیاض و  ار  ناوج  لسن  دنهاوخ  یم  اج  نیا  دنروایب ، تسد  هب  لوپ  دـننک و 
همه زا  رت  بسانم  وا  يارب  یتازاجم  هچ  درک ، ریگتسد  دنز  یم  نماد  دراد  ار  يداسف  نینچ  هک  ار  یـسک  روشک ، نیا  ییاضق  هاگتـسد  رگا 
یم ینارتوهـش  داسف و  يداو  هب  ار -  ام  موصعم  ياه  هچب  ار ، ام  هزیکاپ  كاپ و  ناناوج  ار -  تکلمم  نیا  ناوج  نارازه  هک  یـسک  تسا ؟

-8 تشهبیدرا 1372 )  15 يربهر ، مظعم  ماقم  . ) دنوش تازاجم  هجو  نیرتدیدش  هب  دـیاب  اه  نیا  نم ، رظن  هب  تسیچ ؟ شتازاجم  دـناشک ،
یساسا و هخاش  ود  متـسه ، ساسح  نآ  هب  تبـسن  ًاحور  ًابلق و  ًاتقیقح و  مروآ و  یم  مسا  نآ  زا  اهراب  هدنب  هک  یگنهرف  مجاهت  هلئـسم  نیا 
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هک یموب  گنهرف  ياج  هب  هناگیب  گنهرف  ندرک  نیزگیاـج  زا  تسا  تراـبع  یکی  تسا ، هجوت  لـباق  امـش  يارب  شیود  ره  هک  دراد  مهم 
نیا دش . عطق  یمالسا  نارود  رد  هتفرگ و  یم  ماجنا  یسابع  هاش  خرن  دازآ و  تروص  هب  يولهپ  نارود  رد  هک  تسا  يراک  نامه  همادا  نیا 

هب یمالـسا و  يروهمج  هب  هلمح  زا  تسا  ترابع  مود  هخاش  هخاش ، کی  نیا  دریگب ، ماجنا  دیاب  راک ، نامه  هک  دنروآ  یم  راشف  دنراد  اه 
ای اه  باتک  میظنت  ای  اه  همانشیامن  ای  اه  ملیف  هیهت  اب  نتشون ، اب  یگنهرف  قیرط  زا  ناریا ، تلم  ياه  شزرا  یمالسا و  يروهمج  ياه  شزرا 

ناریا هلئسم  هلئسم ، تسین ، صاخ  رـشق  کی  هلأسم  دریگ . . . یم  ماجنا  دراد  هناگیب  تیاده  اب  ام  روشک  رد  نالا  مه  راک  نیا  اه ، همانلـصف 
. دنک یخوش  نیا  اب  دهاوخ  یم  نمـشد  تسا ؟ یخوش  رگم  تسا ، تلم  کی  ياه  هتخودنا  نیرتزیزع  هلئـسم  ، تسه مالـسا  هلئـسم  تسا ،

راک دیاب  همه  دـیایب . دوجو  هب  دـیاب  یگنهرف  ياهرگنـس  دـیایب . دوجو  هب  یگنهرف  ههبج  دـیاب  دریگب . يزاب  هب  ار  نیا  دـهاوخ  یم  نمـشد 
راـک یگنهرف  هنیمز  رد  دـنناوت  یم  دندادعتـسا -  ياراد  هک  ییاـهنآ  همه  همه -  هک  تسا  يزور  زورما ، تسا ، راـک  زور  زورما ، دـننک و 

اه ناوج  دنشاب . رایشوه  دیاب  اه  ناوج  - 9 دادرم 1372 )  8 يربهر ، مظعم  ماقم  . ) دریگب ماجنا  دـیاب  هک  تسا  دایز  مه  هدرکن  راک  دـننک .
طایتحا اب  لکـش  هب  نآ  اب  دیاب  دسر  یم  دنرادن  هقالع  تلم  نیا  تشونرـس  هب  چیه  هک  یناسک  هلیـسو  هب  اهزرم  يارو  زا  هچنآ  دننادب  دیاب 
نینچمه یگنهرف و  يالاک  الاک ، زا  معا  تفریذپ -  دنتسرف  یم  اهزرم  يوس  نآ  زا  هک  ار  هچ  ره  طرش  دیق و  یب  دوش  یمن  درک . دروخرب 

کی دـینک ، هاگن  دـننک  یم  هک  یتاغیلبت  نیا  رد  امـش  اه ، ناوج  نیمک  رد  صوصخب  تسا ، نیمک  رد  نمـشد  یگنهرف -  یغیلبت و  جاوما 
رد تسا . ندرک  دساف  يرگناریو و  تهج  رد  نمـشد  تاغیلبت  دوش . یمن  هدز  یفرح  یمادقا و  مدرم  هشیدنا  یقرت  دشر و  تهج  رد  هملک 

رویرهش 1375)  27 يربهر ، مظعم  ماقم  . ) درک دروخرب  نآ  اب  طایتحا  اب  دیاب  تسا . ناناوج  مسج  رکف و  راک و  يورین  نرک  لطعم  تهج 
ینید تاداقتعاو  ناـمیا  نتخیر  ورف  يادـص  دـشن . هداد  نآ  هب  تقو  تلود  يوس  زا  يا  هتـسیاش  خـساپ  چـیه  اهرادـشه ، همه  نیا  مغر  هب 

مگ یحیرفت  زکارم  يداصتقا و  ياه  ناینب  تاسیسأت ، اه ، جرب  زاس  تخاس و  زا  یشان  يادص  ورـس  وهایه و  رد  نانچ  ناناوج  هژیوب  تلم ،
يرازفا تخـس  ياه  هزوح  رد  هلـصاح  تاـقیفوت  زا  فوعـشم  تقو ، تلود  هتـشادن و  دوجو  ینینط  ییادـص و  زگره  ییوگ  هک  دوب  هدـش 

مهم نیا  هب  هجوت  نودـب  روشک ، یگدـنزاس  : » يربهر مظعم  ماقم  ریبعت  هب  هکنیا  زا  لفاغ  تخات . یم  شیپ  هب  تخاس و  یم  نانچمه  ماظن ،
هتفر مهم ، هلوـقم  نیا  زا  تلود  گرزب  تلفغ  نمهب 1376 )  5 يربهر ، مظعم  ماقم  . ) تسین يا  هنالقاع  هنامیکح و  راـک  یگنهرف ) راـک  )

یگنهرف فادـها  دـیدرگ . ساسحو  مهم  هصرع  نیا  رد  یگنهرف  مسیـشرانآ  یعون  اـه و  یناـماسبان  زا  یجوم  ندـمآ  دـیدپ  هب  رجنم  هتفر 
هب نیهوت  دـش . یم  بیقعت  یناتـساد  تاـیبدا  قیرط  زا  ًاتدـمع  رـشن و  هزوح  رد  ًاـعون  نآ ، زا  شیپ  یکدـنا  یناـمز و  عطقم  نیا  رد  نمـشد 

لاذتبا يریوصت ، ینایب و  سکس  جیورت  سدقم ، عافد  ياه  شزرا  ینید و  تاسدقم  نتفرگ  هرخس  هب  ماظن ، مالسا و  يداقتعا  ياه  شزرا 
، دـعب هب  بالقنا  مود  ههد  زا  دـش . یم  لابند  مامت  تحاقو  اب  راـثآ  هنوگ  نیا  رد  هک  دوب  یتاـعوضوم  هلمج  زا  یـسنج ، يدازآ  یقـالخا و 

دقاف رب و  نامز  یجیردت ، لوا ، عون  تامادقا  فالخ  رب  تامادقا  نیا  دـش . نورد  زا  یتامادـقا  هب  فوطعم  اکیرمآ  ياه  تسیژتارتسا  هاگن 
هنامحر یب  مجاهت  دروم  نورد  زا  ار  ماظن  رادـتقا  رـصانع  اـه و  هیاـپ  تسناوت  یم  هک  نیا  نمـض  دوب . دربن  نیداـیم  لومعم  ياـه  تنوشخ 

رد اهرازبا  نیرترثوم  و  دوب ، بالقنا  يدعب  ياه  لسن  یبالقنا  ینید و  تیوه  یناکلپ  رییغت  یلـصا  فده  درکیور ، نیا  رد  دهد . رارق  دوخ 
اهنآ يداقتعا  ياهرواب  يرکف و  ینابم  رد  کیکـشت  ناناوج و  نیب  رد  هژیوب  یقالخا ، يراب  دـنب و  یب  اـشحف و  داـسف و  جـیورت  هژورپ  نیا 

بالقنا تسکـش  يارب  هطلـس  ماـظن  رگید ، یناـیب  هب  دـهد . یم  لکـش  ار  مدرم  یعاـمتجا  يدرف و  راـتفر  ياـنبریز  هیاـپ و  عقاو  رد  هک  دوب 
یب تسایـس   » یکی دروآرد : ارجا  هلحرم  هب  يدج  روط  هب  ار  تسایـس  ود  ریخأت ، مدقت و  یکدـنا  اب  بالقنا ، موس  مود و  ههد  رد  یمالـسا 

هزوح هک  یگنهرف » مجاـهت  يدربـهار  تسایـس  ، » يرگید دوب و  ناریا  رد  يوروـش  یـشاپورف  حرط  يزاـسزاب  عـقاو  رد  هک  يزاـس » تاـبث 
زورما ات  يدوعص  يدنور  اب  زاغآ و  مود  ههد  زا  صخـشم  روط  هب  هک  یگنهرف  مجاهت  هژورپ  داد . یم  شـشوپ  ار  نید  گنهرف و  قالخا ،

رارق فدـه  دروم  ار  ام  ناوج  قّالخ و  هتـسرون ، لسن  هژیوب  نامروشک  یگنهرف  یقـالخا و  ياـه  هزوح  تینما  تقیقح  رد  دراد ، همادا  زین 
راک هنهک  ياه  تسیژتارتسا  ناحارط و  فادها  هب  نآ  ندوب  وگخـساپ  دنک  یم  بیغرت  تسایـس  نیا  موادت  هب  ار  هطلـس  ماظن  هچنآ  هداد و 
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یمالسا روشک  اهروشک ، نیا  نیرت  مهم  دوب . هارمه  تیقفوم  اب  دش و  هدومزآ  رگید  ياهروشک  رد  نیا  زا  شیپ  تسایس ، نیا  تسا . یبرغ 
هب هنیزه  نیرت  مک  اب  ار  نآ  دنتشاداو و  تمیزه  تسکش و  هب  ار ، یمالسا  مهم  روشک  نیا  تسایـس  نیا  لامع  اب ا  اه  ییاپورا  دوب . سلدنا 

نانمشد يارب  اما  تسا ، زومآ  تربع  رابمغ و  خلت ، رایسب  هچرگ  ناناملسم  ام  يارب  ایناپسا )  ) سلدنا تشذگرس  دندروآرد . دوخ  فرـصت 
. تسا یمالسا  ياه  نیمزرس  همه  رد  هیصوت  لباق  يا  هخسن  قفوم و  رایسب  يا  هبرجت  ناناملـسم و  اب  ییورایور  رد  ناشخرد  یگرب  مالـسا 

حیرشت نینچ  ار  كانرطخ  تسایس  نیا  یگنهرف ، نیلوئسم  ناناوج و  هب  ییاهرادشه  نمـض  دوخ ، نانخـس  زا  یکی  رد  يربهر  مظعم  ماقم 
لسن تسه و  نامیا  مالسا و  هک  ییاج  ره  تارطخ  نیا  دیتسه . كانرطخ  رایسب  يا  هئطوت  فده  اه  ناوج  امـش  زورما  دنک : یم  لیلحت  و 

نآ هب  دـیاب  امـش  نم و  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دراد . دوجو  مه  اـهنآ  زا  ییاـهر  دراد . دوجو  دراد ، تقیقح  تیونعم و  يوس  هب  لد  ناوـج 
هیصوت نیا  درک . اه  ییاکیرمآ  هب  يا  هیصوت  هتشذگ  لاس  رد  لیئارسا ، بصاغ  یتسینویهص  روشک  لوا  زارط  نالوئسم  زا  یکی  مینک . رکف 
هدوهیب هک  دوب  نیا  اهییاکیرمآ  هب  يو  هیـصوت  تسین . يا  هنایفخم  یناهنپ و  رما  دـش و  سکعنم  تنرتنیا  یجراـخ و  تاـعوبطم  رد  ًـالماک 

، دیهاوخ یم  ار  هنایمرواخ  رگا  تسا . ناریا  امش  یلصا  هلئسم  دینکن . فلت  لیبق  نیا  زا  ییاهروشک  یلامش و  هرک  قارع و  اب  ار  دوخ  تقو 
تسین ناتسناغفا  یلامش و  هرک  قارع و  لثم  ناریا  اما  تساجنآ ، همشچرس  نوناک و  دیورب ، ناریا  غارـس  دینکن ، قارع  فورـصم  ار  ناتتقو 

يراک دـیاب  دـنا . هدرک  ظفح  ار  نآ  مدرم  تسا ، یکتم  مدرم  هب  یمالـسا  تموکح  ماظن و  درک . ریخـست  ار  نآ  یماـظن  هلمح  اـب  ناوتب  هک 
هب ییاـکیرمآ ، تیبرت  گـنهرف و  یبرغ و  تاـیبدا  گـنهرف و  جـیورت  اـب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  شهار  دـننک . اـهر  ار  نآ  مدرم  هک  دـینک 

، لاس دـنچ  تشذـگ  زا  دـعب  دـندرک ، اهر  ار  تاقلعت  نیا  مدرم  یتقو  داد . قوس  ناشخیرات  تنـس و  گـنهرف و  نید و  هب  تبـسن  ییارگاو 
ار یمالسا  ماظن  ینعی  گرزب ، عنام  نیا  دیناوت  یم  رصتخم ، یماظن  ًانایحا  كرحت  هلمح و  کی  اب  دینک ، فرـص  يا  هیامرـس  هک  نیا  نودب 
دندش و یم  ناریو  ییاکیرمآ  ياهکشوم  رثا  رب  ناتسناغفا  ياهرهش  اهاتسور و  یتقو  زین ، هتشذگ  لاس  رد  نیا  زا  شیپ  دیرادرب . هار  رـس  زا 

نیا ياـج  هب  رگا  تفگ : اـکیرمآ  یماـظن  تسیژتارتـسا  کـی  دـندز ، یم  اـپ  تسد و  اـه  ییاـکیرمآ  ناراـبمب  ریز  ناتـسناغفا  موـلظم  تلم 
نیا فرص  نودب  دیتسرفب ، ییاکیرمآ  یبرغ و  کبس  ياهششوپ  ینارتوهش و  لیاسو  هنانز و  ریز  سابل  ناغفا ، ياه  ناوج  يارب  اهکـشوم ،
يد یـس  تکار ، کشوم و  بمب و  ياج  هب  دنام . یم  یقاب  نات  هسیک  رد  تاحیلـست  جرخ  دینک و  فرـصت  ار  ناتـسناغفا  دیناوت  یم  هنیزه 

زورما تسایس  دوش . . . یم  ناسآ  امـش  رب  راک  تقو  نآ  دینک . جیورت  اهنآ  نایم  ار  توهـش  جیهم  تایبدا  اه و  هرظنم  یفارگونروپ و  ياه 
هک تسا  یساسا  یعوضوم  هکلب  درادن ، هظعوم  لکش  مراذگ  یم  نایم  رد  امـش  اب  نم  هک  یعوضوم  تسا . ناریا  ندرک  یـسلدنا  تسایس 

تلم و زا  یمین  زا  شیب  هک  روشک  ناوج  لسن  دوش . . . یم  هتـشاذگ  نایم  رد  دیـشاب -  ناـناوج  امـش  هک  تلم -  کـی  رـصانع  نیرتهب  اـب 
یعناوم هچ  وا  هجوم  لوبق و  لباق  سدـقم و  ياهفدـه  دـنلب و  ياهنامرآ  گرزب ، ياـهوزرآ  لـباقم  رد  دـنادب  دـیاب  تسا ، روشک  تیعمج 

ندمت دهم  روشک  نیا  دندروآ . دوجو  هب  یمالسا  يروشک  هسنارف ، بونج  ات  ایناپسا  اپورا و  بونج  رد  ناناملـسم  يراگزور  دراد . دوجو 
اهیبرغ دوخ  دراد و  ییاهناتساد  نیمزرس  نآ  رد  ملع  ییافوکش  دش . افوکش  مالسا  هیلوا  نورق  یسلدنا  ندمت  نامه  زا  اپورا  رد  ملع  دش و 

، اهنآ دوخ  اما  دننک ، كاپ  یلکب  ار  اه  ناملسم  مان  فذح و  ملع  خیرات  زا  ار  قرو  نیا  دننک  یم  یعـس  نونکا  هتبلا  دنا . فرتعم  نآ  هب  زین 
، دنریگب سپ  اه  ناملـسم  زا  ار  سلدنا  دنتـساوخ  یتقو  اه  ییاپورا  تسا . هدش  تبث  مه  ام  خیراوت  رد  هتبلا  و  دنا ، هدرک  تبث  ار  خیرات  نیا 

دـساف هب  اهنآ  دندوب . لاعف  مالـسا  هیلع  یـسایس  زکارم  مالـسا و  نانمـشد  اما  دندوبن ، اه  تسینویهـص  زور  نآ  دندرک . تدم  دنلب  یمادـقا 
ناتسکات هک  دوب  نیا  اهراک  زا  یکی  دنتشاد . یـسایس  ای  یبهذم  یحیـسم ، فلتخم  ياه  هزیگنا  اتـسار  نیا  رد  دنتخادرپ و  اه  ناوج  ندرک 

قوس دوخ  نارتخد  نانز و  تمـس  هب  ار  اه  ناوج  دـنهد . رارق  اه  ناوج  رایتخا  رد  یناجم  روط  هب  ار  اهنآ  بارـش  ات  دـندرک  فقو  ار  ییاه 
مه زورما  دنک . یمن  ضوع  ار  تلم  کی  ندرک  دابآ  ای  دساف  يارب  یلصا  ياههار  نامز  تشذگ  دننک . هدولآ  توهش  هب  ار  اهنآ  ات  دنداد ،

، یمالسا گنهرف  دنراد . دانع  نآ  اب  دنزرو و  یم  هنیک  یمالـسا  گنهرف  هب  دنراد . مه  یگنهرف  فادها  اهنآ  دننک . یم  ار  راک  نیمه  اهنآ 
. تسا هداد  رارق  دـیدرت  دروـم  تسا ، برغ  هتـشارفارب  مچرپ  هـک  ار  یـسارکمد  لاربـیل  هدیـشک و  شلاـچ  هـب  ار  اـپورا  نارکفنـشور  يارآ 
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نیا دنک و  یم  جیورت  ناناملسم ، ینویلیم  دص  دنچ  درایلیم و  کی  گرزب و  هعماج  رد  ار  تداشر  یبلط و  لالقتسا  حور  یمالسا  گنهرف 
هعماـج نیا  یمالـسا  گـنهرف  دراد . يرتشیب  تدـش  ینیمز ، ریز  یتفن و  عباـنم  کـیژتارتسا و  ظاـحل  زا  اـیند  هقطنم  نیرت  ساـسح  رد  رما 

اهوگدنلب رد  اهنآ  هتبلا  دنراد . ار  نآ  ندیبوک  دصق  دنزرو و  یم  هنیک  نآ  هب  نیاربانب  تسا ، هتخادنا  دوخ  ددـجم  تایح  رکف  هب  ار  گرزب 
. دنتسین دازآ  ثحب  یسارکمد و  وگتفگ ، لها  اهنآ  تسا . نیغورد  يراعش  نیا  اما  دنیوگ ، یم  نخس  یسارکمد  وگتفگ و  دازآ و  ثحب  زا 
زا دـنیوگ  یم  دـننک ، یم  جـیورت  ار  لهاست  حـماست و  يداقتعا ، تاـیلوا  تامّلـسم و  رد  کـش  تیکاکـش ، مسیلارولپ ، ناریا ،  لـخاد  رد 

یتقو تسا . یمالـسا  عماوج  ناریا و  هعماج  لخاد  هب  طوبرم  نیا  اما  دیـشاب ، هتـشاد  حماست  لهاست و  نآ  هب  تبـسن  دـیرذگب و  ناتدـیاقع 
، يزاس هباشم  تسین ، وگتفگ  ياج  رگید  دـننک ، یم  باطخ  یبرغ  ییاکیرمآ و  ياه  شزرا  ار  نآ  ناشدوخ  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  ثحب 
، يربهر مظعم  ماقم  . ) دنکن یـضارتعا  نیرت  کچوک  اهنآ  لباقم  رد  دیاب  ایند  هک  تسا  یملـسم  تاداقتعا  يزاس ، یناهج  يزاس ، ناسکی 

عون نابلط و  حالـصا  تیمکاح  هرود  رد  روشک  یگنهرف  نایلوتم  تلود و  يوس  زا  هدش  ذاختا  ياه  تسایـس  یـسررب  نیدرورف 1381 )  6
تلود و رب  مکاح  يرکف  ياضف  نارازگراک و  هعومجم  یشنیب  ياه  تلصخ  قیقد  تخانش  مزلتـسم  هدیچیپ ، يژتارتسا  نیا  اب  اهنآ  ههجاوم 

زادنا مشچ  ناوت  یم  تسایـس ، گنهرف و  هزوح  رد  نآ  ياه  هصخـشم  هرود و  نیا  یلک  ياضف  هب  یهاگن  اب  تسا . نآ  یگنهرف  نیلوئـسم 
روشک یگنهرف  ياه  نارحب  دـیدشت  ای  راهم  رد  نآ  شقن  تلود و  ياه  تسایـس  یخیرات و  عطقم  نیا  یگنهرف  تیعـضو  زا  يرت  فاـفش 

ياهدادـیور تاقافتا و  هرود  نیا  رد  تسا . رادروخرب  یمهم  ياه  هصخـشم  زا  نابلط  حالـصا  تیمکاح  هلاـس  تشه  هرود  تفاـی .  تسد 
گـنهرف و هصرع  دریگ . رارق  ثحب  دروم  دوخ  ياـج  رد  دـیاب  هک  تسویپ  عوقو  هب  لـلملا  نیب  یجراـخ و  تسایـس  هزوح  رد  مهم  رایـسب 
ود نآ  یلماعت  درکیور  هزوح و  ود  نیا  گنتاگنت  طابترا  لیلد  هب  دوب . نیریـش  خلت و  تاقافتا  زا  هدنکآ  زین ، هرود  نیا  رد  یلخاد  تسایس 

هـصخشم نیرت  مهم  رظنم  نیا  زا  میتسه . هدـش  دای  ياه  هزوح  رد  هرود  نیا  ياه  هصخـشم  نیرت  هتـسجرب  یـسررب  هب  ریزگان  رگیدـکی ، اب 
تیلاعف شرتسگ  روشک ، یـسایس  ياضف  هقباس  یب  عیـسوت  زا : دـنترابع  دزاس ، یم  زیامتم  لبق  ياه  هرود  هب  تبـسن  ار  هرود  نیا  هک  ییاـه 

، روشک یـسایس  ياضف  ندـش  هزیلاکیدار  يرگـشاخرپ و  یلم ، تابلاطم  رد  يرگن  هبناـجکی  تاـعوبطم ، بازحا و  ریظن  یندـم ، ياـهداهن 
یمتاخ ياقآ  هک  ییارگنوناق  راعـش  مغر  یلع  يا . هریجنز  ياه  نارحب  زا  يا  هراپ  روهظ  هرخـألاب  یگنهرف و  مسیـشرانآ  يزیتس و  راـجنه 

اب هک  تفرگ  رارق  یهورگ  فرـصت  رد  يراگنا  رازبا  رثا  رد  مه  هلوقم  نیا  دنتـشاد ،  رارـصا  نآ  رب  هداد و  نآ  دـعب  مه  تاباختنا و  رد  مه 
نایرج اریز  دـنا . هدوب  اه  تصرف  نتفای  یپ  رد  هراومه  یگنهرف  یبالقنا و  ینید ، ياه  ناینب  مدـه  يارب  تیمکاـح ، رد  دوخ  هبقع  هب  هجوت 

کی هباثم  هب  هن  نامرآ و  کی  ناونع  هب  هن  ار  ییارگنوناق  هک  دش  یم  تیاده  ریبدـت و  يرـصانع  يوس  زا  هرود ،  نیا  رد  ییارگنوناق  یلک 
اب تبس  باحـصا  نوچمه  ای  دنتـساوخ و  یم  شیوخ  فادها  دصاقم و  يارب  يا  هلیـسو  ارنآ  هکلب  هعماج ، روما  ییالقع  ماظتنا  يارب  رازبا 

ياـهراتفر هچ  دـنا . هتـساوخ  اـپ  هب  هرود  نیا  رد  اـه  بوشآ  اـه و  هنتف  هچ  نآ ، رثا  رد  هک  میدـید  و  دـنداتفا . نوناـق  ناـج  هب  نوناـق ، رازبا 
ياهداهن لباقم ، رد  دندش و  هتـسکش  ضقن و  ییارگنوناق  مسا  هب  هک  ینیناوق  هچ  دنتفای . زورب  روهظ و  ناکما  نوناق ، رهم  اب  هک  ینوناقریغ 

. دندش یم  ینکش  نوناق  هب  مهتم  فلختم ، یطاخ و  تاعوبطم  نکش و  نوناق  رصانع  اب  دروخرب  لیلد  هب  هیئاضق ، هوق  لثم  لوئـسم ، ینوناق 
هب تسا ، ینابایخ  ياه  بوشآ  لرتنک  ینوناقریغ و  تاکرحت  اب  دروخرب  هک  دوخ  فیاظو  نیرت  یلّوا  هب  لمع  لیلد  هب  یلم  تینما  ناظفاح 

نوناق هب  نابهگن  ياروش  هدـش و  یقلت  ینوناقریغ  یباوصتـسا ، تراظن  ریذـپان  هشدـخ  لصا  دـندیدرگ . نوناق  لـیوحت  ییارگ  نوناـق  مسا 
اه هناسر  رب  یلو  دنرادن  رارق  تردـق  رداصم  رد  نونکا  هدرک و  درت  مدرم  ار  يدادرخ  مود  یطارفا  رـصانع  هکنیا  اب  دـیدرگ . مهتم  ینکش 

یمک اب  دـننک .  یم  لابند  ار  تاحالـصا  نارود  ياهتـسایس  نامه  نآ  زا  يرازبا  هدافتـسااب  رما  نیا  رد  یفاک  هبرجت  تلعب  هتـشاد و  طلـست 
يراگنا هداس  اب  یتح  هدوب و  يدادرخ  مود  رگید  ياههورگ  اب  فالتئا  لاـبند  هب  دـیدج  درکیور  رد  هک  راـشف  ياـههورگ  راـتفر  رد  تقد 

هب زونه  اهنیا  میوش .  یم  برغ  هب  اهنآ  یگتـسبلد  یگتـسباو و  هجوتم  دننک  هارمه  دوخ  اب  ار  ماظن  نیلوئـسم  زا  یـضعب  ات  دننک  یم  شالت 
هاگشناد رد  دنتساوخ و  یم  اهیبرغ  هک  دنتفرگ  ار  یعضوم  نامه  ایبملک  هاگشناد  هیضق  رد  هک  میدید  دنا و  هتـسبلد  برغ  گنهرف  برغ و 
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هب مجاهت  اب  هک  تسه  هطلـس  ماظن  هلاس  دـنچ  نیدـنچ و  نوزفازور و  شالت  هرمث  اهنیا  دـنداد .  ناـشن  رتهب  رتشیب و  ار  دوخ  تیهاـم  نارهت 
يربهر مظعم  ماقم  ياهرادـشه  تانایب و  هب  رگا  دـننک .  هارمه  دوخ  اب  تیمکاـح  نورد  زا  ار  يا  هدـع  دنتـسناوت  هعماـج  يرکف  ياـهناینب 
زورما دندرک ،  یم  داجیا  ار  ییوق  ههبج  هطلس  ماظن  یگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  هتفرگ و  ار  راک  لابند  تقو  نیلوئـسم  دش و  یم  یفاک  هجوت 

شیپ لاس  دنچ  يربهر  مظعم  ماقم  میدینش .  یمن  یمالـسا  تلود  فلاخم  راشف  ياهورگ  موقلح  زا  ار  ییاکیرمآ  ياهتـسیژتارتسا  يادص 
نآ رب  لیکشت  يادتبا  زا  یمالسا  تلود  هک  يراکنامه  تسه ،  مدرم  هب  تمدخ  اکیرمآ  اب  هزرابم  نیرتهب  زورما  هک  دندومرف  نیلوئـسم  هب 

رارق دوخ  ياهتسایس  همه  هحولرس  ار  یلاعتم  فده  نیا  اهنآ  يزاسوج  هب  هجوت  نودب  نیفلاخم و  ینکـشراک  مغر  یلع  هتـشامگ و  تمه 
ییاج ات  دنا  هتفرگ  دوخ  تالمح  ریز  تدش  هب  ار  مدرم  بختنم  تلود  بیرف  مدرم  ياهراعش  اب  يراکبیرف و  اب  راشف  ياههورگ  یلو  هداد 

نیرتمک اب  وم و  هب  وم  ار  نمـشد  ياهتـسایس  نامه  نانیا  هک  ارچ  میرادن  یجراخ  نمـشد  هب  يزاین  رگید  اهنیا  دوجو  اب  دـسر  یم  رظنب  هک 
راک لغد  ياه  یبرغ  تیاضر  هب  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  دـنوش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  هک  دـنک  ادـخ  دـننک .  یم  ارجا  هنیزه  لـخاد  رد 

یهاگآ لصف  عبنم : یلعای  رصنلاو /  هیفاعلاو  جرفلا  کیلول  لجع  مهللا  هللااشنا  دنشورفن . 

باتفآ رظنم  زا  گرزب  ناطیش 

قوقح زا  يرادفرط  ياعدا  هک  ییاهییاکیرما  رشب  قوقح  اکیرمآ و  هاپس  یمالسا  تاقیقحت  زکرم  : هدنـسیون باتفآ  رظنم  زا  گرزب  ناطیش 
ار اهیتسود  نیرتیمیمص  درادن ، دوجو  ناشروشک  رد  ناسنا  قوقح  يدازآ و  یسارکمد و  ياههیاپ  نیلوا  هک  ییاهمیژر  اب  دننکیم و  رـشب 

نینچ تسین و  يربخ  مدرم  یـسایس  روضح  زا  ناشروشک  رد  دـنرادن و  ناملراپ  یتح  هک  ییاهروشک  دـننکیمن ، داقتنا  اـهنآ  هب  دـنراد و 
ورهبور وا  اـب  اـهنآ  هک  هچنآ  تقیقح ، رد  دنتـسه و  فلاـخم  مالـسا  اـب  دوـشیمن ، بوـسحم  بیع  اـکیرما  نارادمدرـس  رظن  زا  ییهدـیدپ 

، یفرط زا  . تسا روآهیرگ  مه  روآهدـنخ و  مه  ایند ، نامولظم  اهتلم و  يارب  رـشب ، قوقح  زا  اکیرما  لاثما  عافد  ( 1 . ) تسا مالسا  دنشابیم ،
یناسک هچ  دننزیم ! هنیـس  هب  ار  رـشب  قوقح  گنـس  رـشب ، قوقح  لوا  يهجرد  ناگدـننک  ضقن  دوخ  نوچ  تسا ، هکحـضم  روآهدـنخ و 

رد هتـشذگياهلاس ، رد  هچ  ره  الاح  . دکچیم نیطـسلف  مدرم  نوخ  ناشیاههجنپ ، زا  زورما  نیمه  هک  یناسک  دـنراد ؟ رـشب  قوقح  يهیعاد 
، دنتفرگ هرخسم  هب  ار  رشب  قوقح  رشب و  دنتشک و  دندرک و  دوبان  ار  اهتلم  نوگانوگ ـ  ياهاج  رد  ایسآ و  اقیرفآ و  رد  ملاع ـ  برغ  قرش و 

نیرتـعیجف نیرتدـب و  اـب  ار  نیطـسلف  تلم  شناـنامیپمه ، اـکیرما و  یناـبیتشپ  هب  یتسینویهـص ، میژر  زورما  نیمه  . ظوـفحم دوـخ  ياـج  هب 
! دننزیم رـشب  قوقح  زا  مد  ییاهناسنا ، نینچ  . تسوا ندرگ  هب  نیطـسلف ، يادهـش  مدرم و  نوخ  هداد و  رارق  هجنکـش  راشف و  ریز  یعـضو ،

ياهشزرا میهافم و  هک  تسین  رتالاب  نیا  زا  یتبیصم  تیرشب ، يارب  . تسا مه  روآهیرگ  رگید ، فرط  زا  تسین ! ؟ رخسمت  هکحـضم و  نیا ،
اب اکیرما  هک  تسا  ياهبرح  رـشب ، قوقح  ناونع  ییوگروز  رازبا  2 ـ  ( 2 . ) دتفیب ثیبخ  نازابتـسایس  نیا  ياپ  تسد و  رد  روط  نیا  یناسنا ،

اکیرما میژر  يهطلـس  تحت  ياهروشک  رد  زورما  . دهدیم رارق  راشف  تحت  ار  نآ  دوریم و  دشاب ، وا  فلاخم  هک  یتلود  ره  گنج  هب  نآ 
شیاهتموصخ زا  یکی  دـنکب ، یتموصخ  یتلود  ره  هیلع  دـهاوخب  یتقو  هک  تساهلاس  اکیرما  ( 3 . ) درادن دوجو  رـشب  قوقح  مان  هب  يزیچ 

نیمه رد  مالسا  ناهج  یسایس  هچیزاب  3 ـ  ( 4 . ) تسا یسارکمد  دض  رشب و  قوقح  دض  نیا  هک  دهدیم  راعـش  وا  هیلع  ینعی  تسا ، نیمه 
، یتسینویهص میژر  تیموکحم  رب  ار  للم  نامزاس  تینما  ياروش  يأر  یپایپ  راب  ود  هدحتم  تالایا  تلود  هک  دوب  نآ  دهاش  ریخا  ياههتفه 
تورث و زا  یمیظع  شخب  هک  تساـکیرما  ناـمه  نیا  و  درک ، وتو  سدـقملا ، تیب  یقرـش  شخب  ناناملـسم  ياـههناخ  يزاـس  ناریو  يارب 
مارتحا و یتسود و  احیرـص  اهروشک  نیا  زا  يرایـسب  ياهتلود  دـنکیم و  بسک  ناملـسم  یبرع  ياـهروشک  يدوجوم  زا  ار  دوخ  تردـق 

راب کی  یتح  یلمع ـ  یلوق و  ياهیتسود  نیا  لباقم  رد  اکیرما  ارچ  . دناهدرک نآ  میدقت  ار  دوخ  كاخ  زا  ییاهـشخب  هکلب  ار ، دوخ  تورث 
ار مدرم  ياههناخ  رزودلوب  اب  یتسینویهـص ، تموکح  ( 5 (؟ دنک تیاعر  ار  نانآ  تساوخ  لیم و  نیطـسلف  يهلأسم  رد  تسین  رـضاح  مه ـ 

دنچ هک  ار  ییاههداوناخ  هدرک و  جاودزا  هزات  يهداوناـخ  سورعون و  کـچوک و  يهچب  درم و  نز و  دـنکیم و  ناریو  سدـقملا  تیب  رد 
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دنلب يدایرف  لاح ـ  ره  هب  هعجاف ـ  نیا  لباقم  رد  ایند  . دزاسب نیشنيدوهی  كرهش  ات  دنکیم  هراوآ  دناهدرک ، یگدنز  نیمزرس  نیا  رد  نرق 
یفاصنا اب  ناـسنا  چـیه  هک  حـضاو ـ  يهناـملاظ  يهثداـح  نیا  هیلع  تینما  ياروش  رد  دـنهاوخیم  اـت  اـما  دـنکیم ، ییاهـضارتعا  دـنکیم ،

وتو ار  هماــنعطق  نـیا  اــکیرما  يهدــحتم  تــالایا  مـیژر  دــننارذگب ، ياهماــنعطق  تـسا ـ  گرزب  مـلظ  نـیا  ردــقچ  دــیوگب  دــناوتیمن 
زیچ چـیه  يوگروز  ملاظ  ياکیرما  يهلیـسو  هب  تساتینما ، ياروش  يهنالداع  ياههمانعطق  دودـعم  زا  یکی  انیقی  هک  ياهمانعطق  . دـنکیم

هب ناریا  يرفاسم  يامیپاوه  ندرک  نوگنرـس  اـیآ  ( 6 . ) تسا نیا  یللملا  نیب  تسایـس  تیعـضو  ددرگیم ! در  دوشیم و  وـتو  ردـلق ، مهفن 
میژر زا  تیامح  ای  ریازجلا  رد  نارگاتدوک  زا  تیامح  ای  اکیرما  رد  ناهایس  هب  تبـسن  یتلادع  یب  ای  سراف  جیلخ  زارف  رب  اکیرما  يهلیـسو 

تمهت ... ؟ تسین نآ  قوقح  ضقن  تیناسنا و  میرح  نتسکش  نآ ، لاثما  اکیرما و  رد  ياهدع  یعمج  هتـسد  ندینازوس  هدنز  ای  رـصم  دساف 
هب ياهزات  لاجنج  رشب ) قوقح   ) یمیدق هدز و  گنز  یتاغیلبت  يهبرح  نیا  رس  رب  اریخا  هک  اکیرما  ینونک  نارادمدرس  هلمج  زا  ناگدننز و 

ياـهزیچ تسین ، اـهنیا  دندنـسپیمن ، یمالـسا  يروهمج  زا  ناـنآ  هچنآ  . دـنناریم فازگ  هب  نخـس  هک  دـننادیم  یبوـخب  دـناهتخادنا ، هار 
للم و نامزاس  اهتردـق  ربا  هب  تمدـخ  4 ـ  ( 7 . ) دـننک مالعا  احیرـص  ار  نآ  دـهدیمن  هزاجا  نانآ  هب  یـسایس  تحلـصم  هک  تسا  يرگید 
، رـشب قوقح  يهناهب  هب  ات  تسا ، دـب  یـسک  هچ  اب  اکیرما  دـننیبب  دـنرظتنم  ملاع  رانک  هشوگ و  فلتخم  ياهنامزاس  رـشب و  قوقح  يهتیمک 
دنتـسه و ایند  رد  نوگانوگ  مسا  هبهک  یگرزب  کچوک و  ياهنامزاس  للم و  نامزاس  رـشب ، قوقح  ياـهنامزاس  ( 8 !) دنروایب راشف  وا  يور 

دننک دنلب  ار  ناشیاهقوب  اروف  دوش ، ادیپ  وا  رد  يزیچ  كدنا  ایند  هشوگ  کی  درادن ، ياهنایم  اکیرمآ  اب  هک  یتلود  کی  ات  دـناهتفرگ  نیمک 
هچ درک ، طقاس  ار  نآ  اکیرما  هک  ام  يرفاسم  يامیپاوه  يهیـضق  رد  وئاـکیا  ناـمزاس  دـیاهدید  ( 9 . ) تسا هدـش  رـشب  قوقح  ضقن  اقآ  هک 

ارهاظ وئاکیا  . درک هیهت  اکیرما  شترا  ار  ام  يرفاسم  يامیپاوه  طوقـس  دروم  رد  وئاـکیا  شرازگ  هک  دـنتفگ  اریخا  اـهییاکیرما  دوخ  درک ؟
یلیخ دـنتفگیم  ياهدـع  هدـش ، میظنت  هناضرغم  وئاکیا  شرازگ  نیا  میتفگیم  اـم  زور  نآ  رگا  . تسا یللملا  نیب  فرط  یب  ناـمزاس  کـی 

ـ  هس هک  دـینیبیم  الاح  . درادـن امـش  اکیرما و  هب  يراک  تسا و  فرط  یب  نامزاس  کی  وئاکیا  دـیاهدروآ ، رد  ار  شروش  دـیتسه و  نیبدـب 
میظنت اـکیرما  ياهیـشترا  ار  وئاـکیا  ناـمزاس  شرازگ  هک  دـندرک  فارتـعا  اـهییاکیرما  دوـخ  تـسا و  هتـشذگ  هثداـح  نآ  زا  لاـس  راـهچ 

رد هک  تسا  یلحم  للم  ناـمزاس  ( 10 . ) تسین رـصقم  یناریا  سابریا  يامیپاوه  نتخادـنا  رد  اکیرما  هک  دوب  نیا  وئاکیا  شرازگ  . دـناهدرک
مولظم تلم  هیلع  للم  نامزاس  ياهنوبیرت  زا  وگروز  رابج و  کی  دـننامه  اکیرما  روهمج  سیئر  اـما  دوش ، عاـفد  اـهتلم  قوقح  زا  دـیاب  نآ 

تسا سنارفنک  داجیا  نیمه  اهنآ  يرگهلیح  زورما  . تسا هدرک  ینارنخـس  یتسینویهـص  تسرپ  داژن  میخژد و  میژر  زا  عافد  رد  نیطـسلف و 
رد دوخ  يهفیظو  هب  تینما  ياروش  ( 11 . ) دنکیم ینادرگراک  اکیرما  هک  یناهج  عماجم  ونژ و  سنارفنک  نیمه  لیئارسا ، ییاسانـش  يارب 

اکیرما اهنآ  سأر  رد  و  گرزب ـ  ياهتردق  ذوفن  رد  مینیبیم ؟ هچ  رد  ار  تلع  . تسا هدرکن  لمع  هجو  چیه  هب  لیلخلا ) يهعجاف   ) هیضق نیا 
يامیپاوه ندش  نوگنرس  داد ، ناشن  ار  نمشد  تئاند  تلاذر و  جوا  هک  يرگید  يهثداح  ( 12 . ) لک ریبد  صخش  رب  تینما و  ياروش  رب   ـ

اب یلو  تسا ، یماظن  ریغ  عافد و  یب  يربرفاسم و  ام  يامیپاوه  دنتسنادیم  اهییاکیرما  هک  نآ  اب  . دوب ییاکیرما  نارودزم  يهلیـسو  هب  یناریا 
اب ینمـشد  يهنماد  تعـسو  درک ؟ دروخرب  هنوگچ  تیانج  نیا  اب  ایند  . دنداتـسرف ایرد  ياهبآ  رعق  دندرک و  نوگنرـس  ار  نآ  تحاقو  لامک 
ایند مدرم  رورت  اـتدوک ، هئطوت ، رهظم  ( 13 . ) تسام مایپ  تمظع  يهدـنهد  ناشن  اهنآ ، ینمـشد  تمظع  . دـیمهف دوشیم  اج  نیا  ار ، مالـسا 

نارادمدرس . دننکیم هدافتسا  ناشراک  دربشیپ  يارب  ییاهـشور  هچ  زا  اکیرما ، يرابکتـسا  تردق  گرزب و  ياهتردق  زورما  هک  دننادب  دیاب 
هب میدـق  رد  اکیرما  هک  ار  يراک  نآ  . دـنیامنیم زواجت  رگید  روشک  کی  هب  دـننکیم و  ماع  لتق  دنـشکیم ، مدآ  درـسنوخ  یلیخ  اکیرما ،

زورما دومنیم ، نوگنرس  ار  اهتلود  درکیم و  تسرد  اتدوک  دادیم و  ماجنا  هنایفخم  ایس ـ  نامزاس  شدوخ ـ  یتاعالطا  هاگتـسد  يهلیـسو 
رابکتسا میارج  نیرتگرزب  زورما  هنافـسأتم  ( 14 . ) دهدب ماجنا  احیرـص  انلع و  ار  راتفر  نیمه  تسا  هدـش  راچان  هک  هدیـسرییاج  هب  شراک 

امش نالا  . دنکیم جیورت  دهدیم ، دشر  هعـسوت و  ایند  رد  دوخ  راتفر  اب  ار  ییارگ  لطاب  بلقت و  بیرف ، ییوگغورد ، هک  تسا  نیا  یناهج 
نیرتشیب هک  دنتسه  یناسک  تسا ـ  ربکتـسم  ياهتموکح  يهمه  سأر  رد  اکیرما  تلود  هک  ایند ـ  ربکتـسم  ياهتموکح  رد  دینک :  هظحالم 
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هک ینیدوقفم  اههتشک و  هک  تسا  هدرک  اعدا  ییاکیرما  نارادمتـسایس  زا  یکی  هک  دش  لقن  رخاوا  نیمه  . دناهدرک ایند  فارطا  رد  ار  رورت 
اهناسنا و کت  کت  اهنیا  . اکیرما یـسوساج  یـسایس  نامزاس  تسایـس ، راک  اهنیا ـ  دندوب ـ  هدرک  هجوتم  ناشدوخ  هب  ار  ایند  الامتاوگ »  » رد
نیتال و ياکیرما  رد  صوصخب  ایند ـ  ياج  همه  رد  . دوشیم فشک  دراد  الاح  . دناهدرک دوقفم  دوبان و  هدرک ، راکـش  ار  یـسایس  نیفلاخم 

میدوب دهاش  ام  دوخ  مه  ناریا  رد  . دندرک فالخ  ياهراک  دنتخادنا ، هار  اتدوک  دندرک ، رورت  یشکمدآ و  اهنیا  ایند ـ  طاقن  زا  يرایسب  رد 
اهنآ هب  دـنداد ، هانپ  اـهنآ  هب  دـندرک ، تیاـمح  ملاـع  ياهتـسیرورت  نیرتتشز  زا  اـهنیا  تسا ـ  روطنیمه  مه  رگید  ياـهاج  رد  میدـید ـ  و 

ـ  تسا ناودـع  ملظ و  بصغ و  رب  ینبم  مسیرورت و  رب  ینبم  تلود  کی  هک  لیئارـسا ـ  تلود  زا  . دـننکیم مه  نالا  دـندرک ، یلام  کـمک 
يرابکتـسا ياهماظن  برخم  یـسوساج و  ياههاگتـسد  اکیرما و  هب  قلعتم  داسف ، رـش و  ( .. 15  . ) دـناهدرک ار  کمک  تیاـمح و  نیرتشیب 

تلاخد اهنآ  یلخاد  روما  یگدـنز و  راک و  رد  قحان ، هب  دـنربیم و  اهتلم  نایم  ردار  ینماان  شاشتغا و  یتحاراـن و  هک  دنتـسه  اـهنآ  . تسا
دنوشیم لمع  دراو  ناهانگ ، یب  زین  یمدرم و  یبالقنا و  ياهتموکح  دض  رب  ناشنارودزم ، لماوع و  يهلیـسو  هب  هک  دنتـسه  اهنآ  . دننکیم

نادوس رد  ای  دـننکیم ، هلمح  عاـفد  یب  ناـسنا  هدـع  کـی  هب  نمـشد ، هب  يهلمح  ناونع  هب  ( 16 . ) دـننکیم یتحاران  تمحازم و  داـجیا  و 
صیخـشت ام  هک  ناونع  نیا  هب  طقف  دـننکیم ، دوبان  دـنربیم و  نیب  زا  ار  یناـسنا  دادـعت  هچ  تسین  مولعم  دـنربیم ، نیب  زا  ار  ییهناـخراک 

بکترم سک  ره  . تسا تیانج  کی  نیا  تسا ، یطلغ  شور  نیا   . تساجنیا رد  ام  نمـشد  تسد  هک  میدـیمهف  ای  میدز ، سدـح  ای  میداد ،
، تسا یتـسیرورت  تکرح  کـی  وا ، تکرح  . تسا مسیرورت  کـی  وا  تسا ، موکحم  مه  اـکیرما  تلود  . تسا موکحم  دوـشب ، تیاـنج  نیا 
زا کیمادک  ( 17 . ) دـنوشب یتـسیرورت  ياـهراک  بکترم  لوؤسم  ریغ  دارفا  هک  تسا  نیا  زا  رتـگرزب  مه  شمرج   . تسا یتـلود  مسیرورت 
ـ  اکیرما یسوساج  هاگتسد  دندرک ؟ نوگنرس  ار  یلم  تموکح  ردق  هچ  اهنآ  دنـشاب ؟ هدادن  ماجنا  اکیرما  ماکح  هک  تسا  هدمع  ياهتیانج 

هدش و دراو  تسا ، هتـسناد  مزال  هک  ییاج  نآ  ایـسآ ، رد  هنایمرواخ و  رد  اکیرما ، يهراق  رد  نیتال ، ياکیرما  رد  اقیرفآ ، رد  ردق  هچ  ایس ـ 
سیئر نیمه  . تسا ناوارف  لـیبق  نـیا  زا  دـنک ؟ نوگنرـس  ار  نآ  اـت  هدرک ، ینیچ  هسیـسد  هئطوـت و  هدوـبن ، قـفاوم  نآ  اـب  هـک  ار  یتـموکح 

نیا رد  هک  دنادیم  وا  دوخ  تسا ، هدوب  اکیرمایـسوساج  یتینما و  هاگتـسد  سأر  رد  تقو  کی  هک  شوب ـ  ياقآ  اکیرما ـ  یلعف  يروهمج 
، ینکارپ غورد  اهتلم ، هب  يهلمح  اهتلم ، تراغ  تسا ، هداد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  زا  يرایسب  ناشیا ، دوخ  دیاش   . دناهدرک اهراک  هچ  هاگتـسد 

يهیقب اکیرما و  نارادمدرس  هک  تسا  ییاهراک  اهنیا   . اکیرما روشک  رد  یتح  مدرم ، ياهرشق  زا  يرایـسب  قیمحت  ملاع ، رد  داسف  يهعـسوت 
هب کمک  اکیرما  ياههئطوت  زا  یکی  قارع  کـیرحت  یلیمحت 1 ـ  گنج  اکیرمآ و  ( 18 . ) دناهداد ماجنا  ملاع  رگمتـس  ملاظ و  نادنمتردق 
هب اهنیا  . دـشیم ماجنا  قارع  روشک  رد  لیاسم  زا  ییهلحرم  رد  ییاکیرما  نارـسفا  روضح  اب  یتح  هک  دوب  گـنج  ياـیاضق  بلغا  رد  قارع 

نیا ( 19  . ) دوشیم ور  شاوی  شاوی  اـهنیا  . دنـسیونیم هک  یتارطاـخ  رد  دوشیم ، رـشتنم  هک  يدانـسا  رد  دوـشیم ، راکـشآ  دراد  جـیردت 
يارب تخادنا  هار  هب  نانمشد  تشگنا  تقیقح  رد  دیگنج  ام  تلم  اب  ثیبخ  نیـسح  مادص  قارع و  میژر  لاس  تشه  هک  ار  یلیمحت  گنج 
اتدوک اهتنایخ و  اهندز و  رجنخ  ییاکیرما و  تابرض  يهیضق  یتاعالطا  یماظن و  تیامح  2 ـ  ( 20 . ) دننکب ناشدوخ  لوغشم  ار  همه  هکنیا 

ات تفای ، همادا  تفرگ و  ماجنا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  مه  رـس  تشپ  رگید ، يایاضق  هژون و  هاگیاپ  ياـتدوک  يهیـضق  اـهندرک و  تسرد 
ایند ياهتلود  اهتلم و  يهمه  فرع  رد  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  . دـنداد حالـس  ناریا  تلم  نمـشد  هب  گـنج ، رد  . دـش عورـش  یلیمحت  گـنج 
دراد روـشک  نیا  اـب  هک  یفرط  نآ  هب  دـیایب  یکی  دـنگنج ، لاـح  رد  هک  روـشک  ود  هـکتسا  نـیمه  دوـشیم ، بوـسحم  گـنج  رد  دورو 

هدـیدن یلکب  دـیابن  ار  اهنیا  . تسا گنج  رد  دورو  نیا  دـهدب ، یماظن  تروشم  ای  دـهدب ، یماـظن  تاـناکما  اـی  دـهدب ، حالـس  دـگنجیم ،
دنلب نـالوؤسم  زا  یکی  ( 21 . ) تسا هداتـسیا  اـکیرما  لـباقم  رد  روط  نیا  هک  تساـهملظ  نیا  اـهتکرح و  نیا  لـباقم  رد  ناریا  تلم  . تفرگ

، دوخ عمـس  قارتسا  یـسوساج و  ياههاگتـسد  اـب  یلیمحت ، گـنج  نارود  رد  روشک ، نیا  هک  تسا  هدرک  فارتعا  اـکیرما  یتـینما  يهیاـپ 
، واـف يهلأـسم  رد  یلو  دادیم ، رارق  قارع  راــیتخا  رد  ار  اــهنآ  هدروآ و  تـسد  هـب  ار  ناریا  ياــهورین  تاــکرحت  هـب  طوـبرم  تاــعالطا 

کمک قارع  هب  دوخ  هابتـشا  ناربج  يارب  و  دـننک ، هاگآ  ناریا  دـصق  زا  ار  اهیقارع  دنتـسناوتن  دـندش و  هابتـشا  راچد  اـکیرما  ياههاگتـسد 
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يوس زا  نآ  یمـسر  لوـبق  اـت  هماـنعطق  رودـص  زا  ( 22 . ) دزیرب ییایمیـش  حالـس  یناریا  ياـهورین  يور  رب  دـهاوخب ، هـچ  ره  هـک  دـندرک 
ياهههبج رد  نمـشد  رب  ام  ناگدنمزر  گرزب  تاحوتف  نمـشد و  رب  مالـسا  ياهورین  تابرـض  نیرتنیگنـس  دهاش  ایند  یمالـسا ، يروهمج 

هب هلمح  يداـصتقا ، رـصح  . دوب رگید  يوس  زا  یمالـسا  ناریا  هیلع  قارع  میژر  ناـیماح  يوس  زا  هبناـج  همه  ياـهراشف  ییوس و  زا  گـنج 
هب زواجت  یتح  ییاوه و  یبآ و  ياهزرم  فارطا  رد  وتان  اکیرما و  یماظن  ياـهورین  يهقباـس  یب  زکرمت  سراـف و  جـیلخ  رد  اـم  تاسیـسأت 

اکیرما میژر  دـش و  دراو  ناریا  تلم  رب  هک  نآ  رگم  دـنامن ، یقاب  نکمم  راشف  چـیه  ابیرقت  هک  يروط  هب  دوب ، اهراشف  نیا  زا  یـشخب  اهنآ ،
ریغ یتشک  يربرفاسم و  يامیپاوه  اهرهش و  هب  هلمح  تیانجو  ییایمیش  عیسو  ياهنارابمب  اهدیدهت ، . دش هنحص  دراو  میقتسم  روط  هب  ابیرقت 

نارود نیا  ثداوح  زا  یـشخب  دراد ، یتیانج  ره  هب  ندـیزای  تسد  يارب  یگدامآ  قارع  زا  تیاـمح  رد  رابکتـسا  هک  نیا  تاـبثا  یماـظن و 
زا اکیرمآ  فادـها  3 ـ  ( 23 . ) ددرگ ـالم  رب  هتفاکـش و  ناریا  تلم  يارب  هدـنهد  رادـشه  قیاـقح  نیا  یـضتقم ، عقوم  رد  دراد  اـج  تسا و 
هچ ره  اهنآ  یلام  نانابیتشپ  هتـسباو و  راجت  اهنامیپمه و  لماوع و  اهتـسینویهص و  اـکیرما و  یمالـسا  ماـظن  تسکـش  گنج 1/3 ـ  لیمحت 
ای دننک  دراو  ياهبرض  دنهدب ، تسکش  هلاس  تشه  دربن  نیا  رد  ار  یمالـسا  يروهمج  دنناوتب  دیاش  هک  نیا  يارب  . دندرب راک  هب  دنتـسناوت ،

تقیقح رهوج و  اهورین ، جیـسب  داتـسیا و  مکحم  ناریا  تلم  . دنربب ار  روشک  زا  ياهعطق  ای  دننک  هدنکفارـس  ار  ماظن  ای  دـننزب  همطل  ماظن  هب 
ناریا دـنیوگب  دنتـساوخ  برغ  اکیرما و   .. يداصتقا یـسایس  هعـسوت  زا  يریگـشیپ  2/3 ـ  ( 24 . ) داد ناـشن  میظع  يارجاـم  نآ  رد  ار  دوـخ 

ام روشک  دنراذگن  هک  دوب  نیمه  شاهدمع  ياهفده  زا  یکی  دندرک ، لیمحت  ام  رب  هک  مه  ار  گنج  نیا  . دـنک هرادا  ار  شدوخ  دـناوتیمن 
عفر جرخ  تساتلود ، رایتخا  رد  هک  لاـملا  تیب  لوپ  دـنراذگن  دنـشوجب ، ییهمـشچ  دـننام  راـک ، ياـهورین  نیا  دـنراذگن  دوشب ، هتخاـس 

تلود تلم و  لوپ  دوبن  گـنج  نیا  رگا  ( 25 . ) دنرادهگن مرگرـس  یجراخ  يهلمح  هب  گنج و  هب  میاد  ار  ام  دنتـساوخ  دوشب ، تیمورحم 
رابکتسا اکیرما و  ندرگ  هب  شهانگ  تسا  هدشن  ینادابآ  جرخ  لاس  هد  نیا  رد  هک  هچ  ره  دشیم  ینادابآ  جرخ  ملسم  دشیم ؟ جرخ  اجک 

ماجنا دهاوخیم  دراد و  وزرآ  هک  ار  يراک  نآ  یمالـسا  يروهمج  دنتـشاذگن  اهنآ  تساهنآ  لاثما  مادص و  برغ و  قرـش و  ياهتردـق  و 
يهطلـس تبیـصم  هتبلا  دشیم ، مامت  دوز  گنج  دـشیم ، میلـست  اکیرما  لباقم  رد  ناریا  رگا  هرکاذـم  هطبار و  لیمحت  3/3 ـ  ( 26 . ) دهدب

ـ  اکیرما نیمه  رابکتـسا و  يایند  همانعطق 598  دافم  يارجا  هب  ییاـنتعا  یب  4 ـ  ( 27 . ) تسا رتتخـس  گنج  تبیـصم  زا  ربارب  دص  اکیرما 
ناـشن ناریا  تـلم  مالـسا و  بـالقنا و  هـب  تبــسن  ار  دوـخ  تثاـبخ  ینمــشد و  هـک  تساـج  نـیا  دـننزیم ـ  حلــص  زا  مد  هـک  ییاـهتلود 

زا یتساخرب ، تسشن و  هرکاذم و  ره  رد  دنتـشاد و  ار  يهمانعطق 598  داد  هک  یناسک  نامه  هک  تسا  ناشدای  ناریا  تلم  يهمه  . دـنهدیم
لکشم يهمه  هک  ییوگ  دش ! مامت  رگید  ناشدایرف  هقطنم ـ  ناعجترم  زا  یـضعب  نیطالـس و  روهمج و  ياسؤر  لثم  دندزیم ـ  مد  همانعطق 

زیچ چیه  رگید  دیدرگ ، مامت  دـیدهت  نآ  دـش و  سب  شتآ  هک  الاح  . دوشن دـیدهت  مالـسا  ناگدـنمزر  يهلیـسو  هب  قارعمیژر  هک  دوب  نیا 
دیوگیم ار  هنالداع  يهزرابم  نیا  اـکیرمآ  مسیرورت  اـکیرمآ و  ( 28 . ) تسا روط  نیمه  اکیرما  اـیاضق ، يهمه  رد  تسین ! حرطم  ناـشیارب 

ـ  دنکیم بجعت  ناسنا  اعقاو  هک  اکیرما ـ  روهمج  سیئر  ( 29 . ) دنادیمن مسیرورت  ار  نیزرابم  هب  تبسن  اهتسینویهص  تثابخ  و  مسیرورت » »
زا يریگولج  يارب  میهاوخیم  ام  هک  دیوگیم  دنلب  يادـص  اب  دتـسیایم و  ایند  یمومع  راکفا  لباقم  رد  نشور  زور  دـشکیمن و  تلاجخ 

یماـح ياـهتلود  تـسرهف  رد  قارع  تـلود  اـکیرما  رظن  زا  یلیمحت ، گـنج  عورــش  زا  لـبق  ( 30 . ) مینک يراـکمه  لیئارـسا  اـب  مسیرورت 
و دـننارب ، بقع  اهزرم  زا  ار  وا  دـنروایب و  رد  وناز  هب  ار  نمـشد  دنتـسناوت  اـم  روشحلـس  ناگدـنمزر  و 62  ياـهلاس 61  رد   . دوب مسیرورت 
رد . دنکب یگنج  تیانج  ینعی  دنکب ، هدافتسا  یعمج  راتشک  ياهحالس  ییایمیش و  حالس  زا  ام ، اب  هلباقم  يارب  دش ، روبجم  یـضعب  نمـشد 
رد ار  دوخ  زیمآتنایخ  شقن  دـناوتب  یثعب  تلود  ات  دـنکب  نیگنـس  ار  قارع  يههبج  دـیاب  هک  درک  ساـسحا  اـکیرما  تلود  تاـقوا  ناـمه 

تـسرهف زا  ار  قارع  مسا  اهنیا  درب ، راک  هب  ییایمیـش  حالـس  قارع  تلود  هک  اهلاس  نامه  رد  . دـنک ءاـفیا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  لـباقم 
خـساپ رد  دوخ  لبق  زور  دـنچ  ینارنخـس  رد  اکیرما  روهمج  سیئر  هطلـس  رهظم  اـکیرمآ  ( 31 . ) دـندرک جراخ  مسیرورت  یماح  ياـهتلود 

رد اکیرما ، عفانم  رطاخ  هب  ام  تسا : هتفگ  دـنکیم ، تلاخد  رگید  ياهروشک  روما  رد  هزادـنا  زا  شیب  اـکیرما  میژر  دـندقتعم  هک  یناـسک 
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تیمها زیاح  اهنآ  يارب  هچنآ  . دـننکیم زاربا  مالعا و  احیرـص  ار  یهاوخ  نوزف  یبلط و  هعـسوت  نیا  . مینکیم تلاخد  اهروشک  یلخاد  روما 
قحیذ ار  ناـشدوخ  دـننکیم و  تلاـخد  رگید  ياـهروشک  یلخاد  روـما  رد  نآ ، نیمأـت  يارب  تسا و  ناـشدوخ  روـشک  تحلـصم  تـسا ،

رد  . دیآیم باسح  هب  نمشد  اهنآ  رظن  زا  دتسیایم ، عورشم  ریغ  تساوخ  لباقم  رد  هک  یمالـسا  يروهمج  لثم  یماظن  روشک و  . دننادیم
لخاد رد  ار  عفانم  نیا  رگا  امـش  . دـنکیم تفلاخم  اکیرما  عفانم  اب  ناریا  تلود  هک  دـننکیم  رارکت  ار  نخـس  نیا  دوخ  یناـهج  تاراـهظا 

يزادنا تسد  ناریا ـ  هلمج  زا  و  رگید ـ  ياهروشک  روما  هب  دـیهاوخن  امـش  رگا  میراد ؟ راکچ  امـش  هب  ام  دـینک ، روصحم  ناتدوخ  روشک 
تلود زورما  هک  هچنآ  . .. دـییوجیم ار  نآ  دوخ  ياهزرم  زا  جراخ  رد  دـیتسه و  بلط  نوزفا  امـش  اما  میرادـن ، يراـک  امـش  اـب  اـم  دـینک ،

زور نآ  . دندرکیم لابند  متسیب  نرق  لیاوا  مهدزون و  نرق  رد  اهرگرامعتـسا  هک  تسا  يزیچ  نامه  انعم  حور و  رد  دنکیم ، لابند  اکیرما 
مه زورما  . دـنزیم ار  فرح  نیمه  اکیرما  مه  زورما  . میراد اهروشک  نیا  عفانم  هب  جایتحا  اـم  هک  دوب  نیا  ناـشفرح  ییاـپورا  ياـهتلود  مه 

نوچ مینکیم ، تلاخد  رگید  ياهروشک  یلخاد  روما  رد  ام  هک  دـنکیم  مالعا  احیرـص  تلود  ناگبخن  لـباقم  رد  اـکیرما  روهمج  سیئر 
هب ار  دوخ  دـشاب و  هتـشاد  طلـست  دوخ  عفانم  روشک و  رب  هک  تسین  عناق  نیا  هب  اـکیرما  تلود  زورما  ( 32 . ) دـنکیم باجیاار  نآ  ام  عفانم 

ییاـیفارغج تیعقوم  هک  ملاـع  زا  ياهطقن  ره  رد  دـنهاوخیم  اـهنآ  دـنک ، هرادا  دوخ  يهدارا  لـیم و  قبط  تلم  کـی  روشک و  کـی  ناونع 
دوجو ياینیمزریز  یتایح  عفانم  اج  ره  دنشاب ، طلـسم  نآ  رب  دراد ، دوجو  یمهم  هاربآ  اج  ره  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  دراد ، دوجو  ساسح 

اهناسنا زا  ياهعومجم  اج  ره  دنـشاب ، هتـشاد  طلـست  نآ  رب  دنناوتب  اهنآ  تسه ، یناکما  تردق و  لوپ و  اج  ره  دشاب ، اهنآ  دـیلک  ریز  دراد ،
يهلأسم ( 33 . ) نیا ینعی  رابکتـسا  . دننک لیمحت  یناسنا  يهعومجم  نآ  رب  ار  ناشدوخ  يهدارا  دـنناوتیم ، هک  اجنآ  ات  دـننکیم ، یگدـنز 

نآ یماظن  یتح  يداصتقا و  یسایس و  شیپ  زا  شیب  روضح  یمالسا و  ياهروشک  ریاخذ  رب  گرزب  ناطیش  نوزفا  زور  يهطلس  مهم  رایسب 
يداـحلا ياـهماظن  نتخیر  ورف  هب  یهتنم  هـک  ناـهج  ریخا  تـالوحت  زا  سپ  بـلط ، هطلـس  ملاـظ و  تردـق  ربا  نـیا  . تساـهروشک نـیا  رد 

ار یمالسا  زیخرز  قطانم  صوصخ  هب  ناهج و  رـسارس  هک  تسا  ددص  رد  داتفا ، ورف  اکیرما  اب  تباقر  عضوم  زا  يوروش  دش و  یتسینومک 
ـ  یمالسا يرادیب  اب  ییهبناج  همه  گنج  هب  درـس  گنج  حالطـصا ـ  هب  زا ـ  تغارف  زا  سپ  دزاس و  لدبم  دوخ  بیقر  یب  ذوفن  يهقطنم  هب 
رب ایند  رد  هک  ياهئیـس  ره  ینعی : تساکیرما ، هطلـس  ماظن  رهظم  زورما  (34 .) تسا هتـسب  رمک  تسا ـ  ذوفن  نیا  هار  رد  یمکحتـسم  عنام  هک 
رد اکیرما  میژر  رگا  هک  تسا  نیا  شیانعم  هطلـس  ماظن  . تساکیرما ندرگ  هب  امتح  نآ  هانگ  زا  یـشخب  دـیآ ، دوجو  هب  هطلـس  ماظن  ساسا 
اج نآ  رد  دراد  قح  یللملا ـ  نیب  ياهنامیپ  يهمه  فالخ  رب  یعفانم  عورشمان و  عفانم  ول  و  درک ـ  ضرف  یعفانم  دوخ  يارب  ایند  زا  ياهطقن 

هنایفخم ار  اهراک  نیا  هک  تسا  تقو  کی  . دبوکب ار  وا  دنک ، تفلاخم  وا  عفانم  اب  هک  یـسک  ره  دنک و  ادـیپ  یماظن  هنادـنمتردق و  روضح 
ای نامزاس و  نالف  هک  دنرادیم  مالعا  احیرـص  دنهدیم و  ماجنا  حوضو  تحارـص و  اب  ار  اهراک  نیا  هک  تسه  مه  تقو  کی  دـننکیم و 
ای تلود و  نآ  ای  صخش  نآ  ای  نامزاس  نآ  هک  دنکیم  داجیا  ار  یقح  اکیرما  يارب  نیا  . تسا هتشاد  داضت  ام  عفانم  اب  تیعمج  ای  تلود و 

(35 . ) ناسنا ترطف  فالخ  یناسنا و  ریغ  ماظن  لـگنج و  نوناـق  ینعی : تسا ، هطلـس  ماـظن  نیا  . دـبوکب دـشاب ، هک  هطقن  ره  رد  ار  تلم  نآ 
یناریا ناریا و  هب  داهن ، مدق  ناریا  یسایس  يهنحص  رد  شیپ  نرق  مین  رد  هک  ییاهلاس  نیلوا  زا  اکیرما  میژر  ناریا  رد  اکیرمآ  تلاخد  داعبا 

، دروآ راک  رـس  رب  ار  بآم  رکون  فیعـض و  هتـسباو و  ياهتلود  درک ، تیامح  يولهپ  یمدرم  دـض  دـساف و  میژر  زا  درک ، تناـیخ  اـفج و 
تفن و راـبتراسخ  تـالماعم  قـیرط  زا  ار  تلم  نیا  زا  یمیظع  تورث  درک ، تراـغ  ار  یلم  عفاـنم  لـیمحت و  اـم  تلم  رب  ار  دوـخ  يهدارا 

بجوم داد ، شزومآ  ار  نآ  نارگهجنکـش  هاـش و  یتینما  دـض  هاگتـسد  تفرگ ، دوخ  يهضبق  رد  ار  ناریا  حلـسم  ياـهورین   . دوبر حـالس ،
رد هاش  میژر  اب  درک ، جـیورت  ناریا  رد  ار  اشحف  داـسف و   . دـش بارعا  هلمج  زا  ناملـسم ، ياـهتلم  زا  يرایـسب  ناریا و  تلم  ناـیم  فـالتخا 

يههبج نآ  يهعوـمجم  مغریلع  هک  نآ  زا  سپ  و  درک ! ییاـمنهار  ار  نآ  يراـکمه و  نوگاـنوگ ، عطاـقم  رد  یمالـسا  تـضهن  بوـکرس 
اهینکش راک  اهینمشد و  عاونا  یمالسا ، يروهمج  لیکشت  ياهزور  نیتسخن  زا  دیسر ، يزوریپ  هب  یمالـسا  بالقنا  نایغط ، رفک و  تملظ و 
تیلاعف ات  هلاس ، تشه  گنج  رد  قارع  میژر  هب  لاعف  کمک  زا  تسب ! راک  هب  نآ ، یبالقنا  تلم  ناریا و  دـض  رب  ار  اههئطوت  اهمجاهت و  و 
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هب طوبرم  یغیلبت  ياههاگتـسد  يهمه  رد  یمئاد  تاغیلبتات  يرارف ، نئاخ و  رـصانع  هب  کمک  ات  ناریا ، لماک  يداـصتقا  يهرـصاحم  يارب 
يزادـنارب و ياهـشالت  ات  شناـگیاسمه  ناریا و  ناـیم  فـالتخا  داـجیا  يارب  رفاو  یعـس  و  ییهقطنم ، تاـفالتخا  رد  يراـیبشتآ  اـت  دوخ ،

ياهروشک ناریا و  نایم  يداصتقا  ياهدادرارق  داقعنا  زا  يریگولج  يارب  دـیدش  تیلاعف  ات  ایـس ، نامزاس  ناریگب  دزم  يهلیـسوب  یتسیرورت 
زا یهاتوک  تسرهف  نیا  نکمم ! ياههنیمز  يهمه  اهههبج و  يهمه  رد  رگید  زیمآ  دـیدهت  هنایذوم و  تکرح  اههد  اـت  ناـهج ، نوگاـنوگ 

یخلت هب  همه  زا  شیب  اکیرما  میژر  نارادمدرـس  دوخ  دننادیم و  همه  هتبلا  .و  تسا یناریا  ناریا و  اب  اکیرما  میژر  ياهتموصخ  دنلب  راموط 
ـ  1 اهتشونیپ : ( 36 !) تسا هتفرگ  رارق  اوزنا  رد  هدـنام و  ماـکان  هدروـخ و  تسکـش  اـههنیمز  نیا  بلغا  رد  اـکیرما  مـیژر  هـک  دـننادیم 

ج تیالو ، ثیدح  2 ـ  رجف . يههد  ياهداتس  نالوؤسم  املع ، اب  رادید  رد  ینارنخس  ، 4/11/1368 ص 181 و 182 ، ج 3 ، تیالو ، ثیدح 
رادید رد  ینارنخس  ، 21/10/1370 یمالسا ، يروهمج  3 ـ  جیـسب و . .. تمواقم  ياهورین  اب  رادید  رد  ینارنخـس  ، 7/9/1369 ص 28 ، ، 6

هب مایپ  ، 26/1/1376 یمالـسا ، يروهمج  5 ـ  نازومآ . شناد  نایوجـشناد و  اـب  رادـید  رد  ینارنخـس  ، 15/8/1376 ناـمه ، 4 ـ  مـق . مدرم 
هب مایپ  ، 8/3/1372 نامه ، 7 ـ  نادابآ . مدرم  میظع  عامتجا  رد  ینارنخـس  ، 20/11/1375 یمالـسا ، يروهمج  6 ـ  مارحلا . هللا  تیب  جاـجح 

ياهرهـش يادهـش  مظعم  ياههداوناخ  اب  رادید  رد  ینارنخـس  ، 2/3/1369 ص 202 ، ج 4 ، تیـالو ، ثیدـح  8 ـ  مارحلا . هللا  تیب  جاـجح 
نانکراک اب  رادید  رد  ینارنخس  ، 22/5/1371 نامه ، 10 ـ  نارهت . هعمج  زامن  ياههبطخ  ، 13/12/1372 یمالسا ، يروهمج  9 ـ  فلتخم .

، یمالـسا يروـهمج  12 ـ  نارهت . يهـعمج  زاـمن  ياــههبطخ  ، 8/1/1371 ناــمه ، 11 ـ  یعمج .  ياــههناسر  تاــعوبطم و  نــالوؤسم  و 
يهمئا تعیب  مسارم  رد  ینارنخـس  ، 11/4/1368 ص 173 ، ج 1 ، تیـالو ، ثیدـح  13 ـ  رطف . دیعـس  دـیع  زامن  ياههبطخ  ، 23/12/1372

يروهمج 15 ـ  دیهش . داینب  نالوؤسم  اب  رادید  رد  ینارنخـس  ، 13/10/1368 ص 117 ، ج 3 ، تیالو ، ثیدح  14 ـ  نویناحور و ... هعمج ،
،22/4/1368 ص 277 و 288 ، ج 1 ، تیالو ، ثیدـح  16 ـ  يرکشل . يروشک و  نالوؤسم  اب  رادید  رد  ینارنخـس  ، 20/9/1375 یمالسا ،
اب رادید  رد  ینارنخس  ، 3/6/1377 یمالسا ، يروهمج  17 ـ  هر . )  ) ماما لاحترا  زور  نیملهچ  یجراخ  نانامهم  تعیب  مسارم  رد  ینارنخس 

دهشم و مدرم  عامتجا  رد  ینارنخـس  ، 2/1/1369 ص 12 ، و 17 ، ج 16  تیالو ، ثیدـح  18 ـ  ناریزو . تأـیه  ياـضعا  روهمج و  سیئر 
ج تیالو ، ثیدح  20 ـ  نازومآ . شناد  نایوجشناد و  اب  رادید  رد  ینارنخس  ، 15/8/1376 یمالسا ، يروهمج  19 ـ  اضر . ترضح  نارئاز 

ياههبطخ ، 27/10/1376 یمالـسا ، يروهمج  21 ـ  ناتسرل .  ناتـسا  یپاپ  ياتـسور  مدرم  عمج  رد  ینارنخـس  ، 31/5/1370 ص 298 ، ، 7
ج 2، تیالو ، ثیدح  23 ـ  ناگزمره . يادهش  مظعم  ياههداوناخ  اب  رادید  رد  ینارنخس  ، 29/11/1376 نامه ، 22 ـ  نارهت . يهعمج  زامن 
اب رادید  رد  ینارنخـس  ، 1/9/1375 یمالـسا ، يروهمج  24 ـ  یلیمحت . گنج  درگلاـس  نیمهن  تبـسانم  هب  ماـیپ  ، 30/6/1368 ص 151 ،

ص 299، ناـمه ، 26 ـ  داـبآ . مرخ  مدرم  گرزب  عاـمتجا  رد  ینارنخـس  ، 30/5/1370 ص 280 ، ج 7 ، تیـالو ، ثیدـح  25 ـ  نایجیسب .
. نارهت يهعمج  زامن  ياههبطخ  ، 6/7/1370 یمالسا ، يروهمج  27 ـ  ناتسرل . ناتسا  یپاپ  ياتسور  مدرم  عمج  رد  ینارنخس  ، 31/5/1370

يروهمج 29 ـ  نیدوقفم . ارـسا و  مظعم  ياههداوناخ  اـب  رادـید  رد  ینارنخـس  ، 23/5/1368 و 58 ، ص 57  ج 2 ، تیـالو ، ثیدـح  28 ـ 
ـ  31 يوضر . سدـق  مرح  نارئاز  عاـمتجا  رد  ینارنخـس  ، 8/1/1375 ناـمه ، 30 ـ  نارهت . يهعمج  زاـمن  ياـههبطخ  ، 8/1/1371 یمالسا ،
رد ینارنخس  ، 16/3/1374 یمالسا ، يروهمج  32 ـ  نارهت . ناتسا  دیهش  نارادرس  ياههداوناخ  اب  رادید  رد  ینارنخس  ، 18/2/1376 نامه ،
ـ  34 سدـقلا .  قیرط  میظع  رونام  رد  هدـننک  لـمع  ياـهورین  عاـمتجا  رد  ینارنخـس  ، 4/2/1376 ناـمه ، 33 ـ  ماـما . ترـضح  رهطم  مرح 

رادید رد  ینارنخس  ، 14/8/1374 یمالسا ، يروهمج  35 ـ  مارحلا . هللا  تیب  جاجح  هب  مایپ  ، 26/3/1370 ص 165 ، ج 7 ، تیالو ، ثیدح 
هاگدـید زا  اکیرمآ  باتک  عبنم : مارحلا . هللا  تیب  جاـجح  هب  ماـیپ  ، 16/1/1377 یمالـسا ، يروهمج  36 ـ  نازومآ . شناد  نایوجـشناد و  اب 

( یلاعلا هلظ  دم  ) يربهر مظعم  ماقم 

اکیرمآ رب  گرم 
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یهاشنهاش ماظن  هلاس  يدیلپ 2500  یهایـس و  راموت  هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  ناریا  تلم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  اکیرمآ  رب  گرم 
نیا سپ  رد  دوبن . ارجام  مامت  نیا  اما  دش . هتخادنا  خیرات  ناد  هلابز  هب  تنطلـس  هبکبک ي  یهاشنهاش و  هبدبد ي  و  دش ، هدـیچرب  ناریا  رد 

ینامز دـش . یم  هدـید  هتـشذگ ـ  لاس  تسیود  رد  هژیو  هب  رگ ـ  هطلـس  ياهروشک  رگتیامح  ياه  تسد  یهابت ، ملظ و  زا  نوحـشم  نارود 
ریغ یتفن و  عباـنم  هب  يزارد  تسد  ناـهاشداپ و  بصن  لزع و  دوب . هدروآ  رد  شیوخ  یـصخش  لویت  هب  ار  ناریا  اـیناتیرب ، رگتراـغ  تلود 

رگرامعتـسا ریپ ، رگراعتـسا  تردـق  لوفا  ضحم  هب  دوب . هدـمآرد  ایناتیرب  هریزج ي  نارگتراغ  يارب  ینوناـق ! یعیبط و  يرما  هب  ناریا  یتفن 
، اکیرمآ هدحتم  تالایا  دزادرپب . ناریا  هژیو  هب  اهروشک و  لواپچ  هب  دوخ  حلاصان  فلخ  ناسب  ات  تشاذگ  تسایـس  هصرع ي  هب  اپ  دـیدج 
هرطیـس ي ناـهج  طاـقن  یـصقا  رد  دوخ  هناردـلق ي  روضح  اـب  دـش و  یم  بوسحم  تسایـس  هصرع ي  رد  روهظون  بطق  کـی  ناوـنع  هب 

تلود ياه  يرگ  یغای  اه و  تلاخد  يولهپ ، اضردـمحم  تموکح  ياه  لاس  یط  ناریا  یـسایس  خـیرات  دومن . یم  گنرمک  ار  ناتـسلگنا 
تفخ زا  یکی  ییاـکیرما ـ  ناراشتـسم  تینوصم  قح  نویـسالوتیپاک ـ  قح  لـیمحت  اـب  هک  اـجنآ  هچ  دـهد ؛ یم  یهاوـگ  ار  هدـحتم  تلاـیا 

هیاپ ناریا ، یهابت  رد  زوکرم  تردـق و  رد  روحـسم  هاشداپ  زا  قلطم  تیامح  اب  هک  اجنآ  هچ  دز و  مقر  ار  ناریا  رد  هناملاظ  نیناوق  نیرتراب 
، دادرم ياتدوک 28  يزیر  حرط  یپ  رد  ناریا  ینوناق  تلود  ینوگنرـس  اب  هکنآ  هچ  درک و  یم  دیدشت  ار  یهاش  اضر  دمحم  دادبتـسا  ياه 

لالقتسا زاغآرس  دش و  هدیچیپ  مهرد  زین  اه  یکنای  راموط  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  اب  اما  دز . مقر  ار  یناسنا  قوقح  نیرت  ییادتبا  ضقن 
نیا نوبغم  ار  دوخ  بالقنا ، يزوریپ  اب  هک  اکیرمآ  زوت  هنیک  تلود  لاح ، نیا  اـب  دروخ . مقر  اـکیرمآ  اـب  طـباور  ندـش  عطق  اـب  ناریا  تلم 

زا ناریا ، هیلع  تاکرحت  نیرت  یناسناریغ  لامعا  اـب  درکن و  غیرد  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  دـض  رب  یلمع  ره  زا  تسناد ، یم  یهلا  تضهن 
يربرفاسم يامیپاوه  نتخاس  نوگنرس  نایرج  رد  راکشآ  یشک  مدآ  هژیو  هب  میرحت و  ناریا ، دض  رب  مادص  زیهحت  کیرحت و  اتدوک ، لیبق 

ماما عطاق  عضوم  اما  دوب . دوخ  یناور  ياه  هدـقع  ندرک  یلاخ  یپ  رد  رگید  هناشنمدد ي  لمع  اه  هد  هام 1367 و  ریت  خیرات 12  رد  ناریا 
رابکتسا رامعتـسا و  دامن  اب  هطبار  هنوگره  یفن  هدحتم و  تالایا  نادرمتلود  ياه  ییوگروز  ربارب  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  ناشیا ، زا  سپ  و 
يروهمج ماظن  تیمکاـح  لاـس  زا 28  سپ  نوـنکا  دوـمن . یم  ماـکان  ار  ییاـکیرمآ  ياـه  هشقن  ـالمع  راوـگرزب ، ود  نآ  يوـس  زا  نارود 

رد زین  ییاکیرما  نارادمتـسایس  نآ  عبت  هب  هداتفا و  ریگ  قارع  نآ  زا  سپ  ناتـسناغفا و  قـالتاب  رد  اـکیرما  شترا  هکنآ  زا  دـعب  یمالـسا و 
يارقلا ما  ریبادت  اب  دنناوتب  دـیاش  ات  دـش  زارد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يوس  هب  نانآ  زاین  تسد  دـننز ، یم  اپ  تسد و  هتخاس  دوخ  قالتاب 

رد ار  يداش  قرب  قارع  دروم  رد  اکیرما  اب  ناریا  هرکاذـم  ناـیرج  دـنبای . تاـجن  قارع  تسب  نب  زا  ناریا ) یمالـسا  روشک   ) مالـسا ناـهج 
اب هطبار  داجیا  زاس  هنیمز  ار  هرکاذـم  نیا  دوخ  لایخ  هب  ناـنآ  درک . رادـیدپ  دـندوب ، هتـسب  هدـحتم  تـالایا  هب  دـیما  مشچ  هک  یناـنآ  مشچ 

دروم رد  نارگلاغـشا  فیاظو  میهفت  تهج  طقف  هرکاذم  نیا   » هک نیا  رب  ینبم  بالقنا  مظعم  ربهر  عطاق  عضوم  اما  دندرک ، دادملق  اکیرمآ 
عـضوم رب  نانچمه  بالقنا  مظعم  ربهر  ارچ  یتسار ! تخیر . اکیرمآ  ناریا و  هطبار ي  ناگدنهاوخ  تسد  يور  ار  یکاپ  بآ  تسا » قارع 

عضوم رب  هک  یلیالد  زا  یکی  تیانج  هطلـس و  رهظم  اکیرما  . 1 دننک ؟ یم  يراشفاپ  اکیرمآ  اب  هرکاذم  مدع  هطبار و  مدـع  رب  ینبم  شیوخ 
ياراد اـکیرمآ  تلود  ناـشیا ، رظنم  زا  تسا . ییاـکیرمآ  نادرمتلود  یـسایس  يرکف و  لـیاصخ  تسا ، رثؤـم  رایـسب  بـالقنا  ربـهر  يریگ 
ناونع هب  تایصوصخ  نیا  اب  یتلود  تسا و  ( 4  ) راکتیانج و  ( 3  ) رورت اتدوک و  هئطوت و  دامن  (، 2  ) هطلس رهظم  (، 1  ) يرابکتسا هیحور ي 

يروهمج ماظن  اب  اکیرمآ  تفلاـخم  لـلع  . 2 دـسر ؟ یم  رظن  هب  یقطنم  تلود ، نیا  اب  طاـبترا  اـیآ  دـیآ . یم  رامـش  هب  ( 5  ) نرق داـسفلا  ما 
یلصا للع  هکنیا  اما  دومن . شراکنا  ناوت  یمن  هک  تسا  یتقیقح  هلئـسم ، نیا  تسا و  فلاخم  یمالـسا  يروهمج  ماظن  اب  اکیرما  یمالـسا 
تـسا نآ  تلع  نیلوا  دراد : مهم  لماع  جـنپ  رد  هشیر  يربهر ، داقتعا  اب  تسیچ ، یمالـسا  يروهمج  اب  هدـحتم  تلایا  نادرمتلود  تفلاخم 

رب یمالـسا  يروهج  ماـظن  هلکاـش  هکنآ ، مود  (. 6  ) تسا فلاخم  اـکیرمآ  يرگرامعتـسا  یبلط و  هعـسوت  اـب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک 
، لماع نیموس  دـشاب . اـه  ییاـکیرمآ  عبط  باـب  هک  تسین  يزیچ  ماـظن  یهاوخ  مالـسا  تسا و  هدـش  هداـهن  اـنب  مالـسا  نید  نیمارف  ياـنبم 
، هقطنم رد  رابکتسا  عورشمان  هدیلو ي  اب  یمالسا  ماظن  تفلاخم  يدعب  لماع  (. 8  ) تسا نیطسلف  هژیو  هب  هاوخیدازآ ، للم  زا  ناریا  تیامح 
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یناهج يرادـیب  کـی  هنیمز ي  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزاـس  هنیمز  یحارط و  مجنپ ، لـماع  هرخـالاب  و  ( 9  ) تسا یتسینویهـص  مـیژر  ینعی 
بقع ریذپان  هشدخ  لوصا  نیا  زا  يا  هرذ  دنک و  یم  يراشفاپ  یساسا  لصا  جنپ  نیا  رب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هک  یلاح  رد  ( 10 .) تسا

ره داجیا  ایآ  دـنرادرب ؟ تسد  یمالـسا  يروهمج  اب  دوخ  ینمـشد  زا  مه  اه  ییاکیرمآ  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یم  ایآ  دـنک ، یمن  ینیـشن 
زا اکیرمآ  فدـه  موس  ناهج  ياهروشک  رد  اـکیرمآ  فادـها  . 3 تسا ؟ ینـالقع  اـکیرمآ  یبـلط  هطلـس  ینومژه  هب  هجوت  اـب  هطبار  هنوگ 
رد هبناـج  همه  روضح  زا  فدـه  و  تساـهروشک . نیا  رد  هبناـج  همه  روضح  ناریا ، هژیو  هب  موـس و  ناـهج  ياـهروشک  اـب  هطبار  نتـشاد 

روظنم هب  یـسایس  هنیطنرق  داجیا  ( 13  ) يداصتقا یسایس  هرطیـس ي  شرتسگ  ( 12  ) یگتسباو داجیا  ( 11  ) هطلـس لیمحت  لیبق : زا  يدراوم 
اب هطبار  داجیا  تروص  رد  ناـمگ  یب  دوش . یم  هصـالخ  و ...  ( 15  ) یقالخا داسف  جیورت  ( 14  ) اهتلم تدـحو  يروابدوخ و  زا  يریگولج 
زا اکیرمآ  فادها  . 4 تفرگ . دـهاوخ  رارق  هدـحتم  تالایا  ياه  همانرب  فادـها و  سأر  رد  روکذـم  فادـها  یغای ، زواجتم و  تلود  نیا 

فده دنراد : رظن  دم  ار  یفلتخم  فادها  هرکاذم ، ثحب  ندرک  حرطم  اب  اه  ییاکیرمآ  بالقنا ، هنازرف  ربهر  داقتعا  هب  هرکاذـم  هب  شیارگ 
حرط اـب  اـت  دـنددصرد  ناـنآ  هک  ارچ  ددرگ ، یمرب  ( 16  ) اـه ییاـکیرمآ  یناطیـش  دـیلپ و  تاـین  هب  لوا  هلهو ي  رد  داهنـشیپ  نـیا  حرط  زا 

ار ماما  تارظن  اه و  تسایـس  اـثلاث  (. 18  ) دـننک تباث  ار  دوخ  یتردـقربا  ایناث  (. 17) دـننک لیمحت  ناریا  هب  ار  دوخ  هطلـس ي  الوا  هرکاذـم ،
ندرک حرطم  اـب  هکنآ  رگید  (. 19) دنا هتـشگرب  ینیمخ  ماما  فرح  زا  ماظن  نالوئـسم  ناریا و  تلم  هک  دـننک  دومناو  روط  نیا  شودـخم و 
یلخاد تافالتخا  داجیا  نانآ  مجنپ  فده  دنهد . هولج  يداع  يرما  ار  نآ  و  ( 20  ) هتسکش ار  اکیرمآ  اب  وگو  تفگ  هطبار و  حبق  هرکاذم ،

حرط اب  هک  تسا  نآ  مشش  فده  (. 21  ) تسا یلم  تدحو  ياهروحم  زا  یکی  اکیرمآ  اب  هطبار  مدع  هرکاذم و  مدع  ثحب  هک  ارچ  تسا .
تیثیح هب  درک ، هبوت  دوخ  هتشذگ ي  زا  تشاذگ و  رانک  ار  اه  هیعاد  اه و  فرح  همه ي  تبالـص ، نآ  اب  یمالـسا  بالقنا  هک  هلئـسم  نیا 

ياـهروشک لد  رد  سأـی  و  ( 23) دـننک فذـح  ار  ناهج  رد  یمالـسا  بـالقنا  تیروحم  نآ ، نمـض  و  ( 22) دننزب همطل  یمالـسا  بالقنا 
قیرزت یحور  تیوقت  اکیرمآ  هب  هتـسباو  ياه  تلود  هب  هکنآ  ییاـهن  فدـه  ( 24 . ) دننک داجیا  دنراد  ناریا  هب  دـیما  مشچ  هک  فعـضتسم 

رظنم زا  هطبار  عطق  هرکاذـم و  یفن  لـلع  . 5 ( 25 . ) دش ناریا  اب  هطبار  هرکاذم و  هب  روبجم  یگتـسباو  مدـع  لیلد  هب  ناریا  دـنیوگب  دـننک و 
هدعاق ساسا  رب  هتشذگ ، نیا  زا  ( 26 . ) دراد ررض  ناریا  تلم  يارب  روشک  نیا  اب  هطبار  هنوگره  اکیرمآ ، يرابکتسا  يوخ  تلع  هب  يربهر ،

، تسا یمالسا  ياه  هزومآ  زا  هدمآ  رب  یماظن  یمالسا ، يروهمج  ماظن  هک  اجنآ  زا  مالسا ، رد  يریذپ  هطلـس  هنوگره  عضو  لیبس ، یفن  ي 
یفن رگناـشن  هطبار ، عـطق  یفن و  نـیا ، ریغ  ( 27 . ) ددرگ جـتنم  يریذـپ  هطلـس  هب  هطبار  نیا  هک  دـشاب  هتـشاد  هطبار  يروشک  اب  دـناوت  یمن 

. تسا مهم  رایسب  يا  هلئسم  زین  هرکاذم  یفن  دیآ . یم  رامش  هب  یمالسا  بالقنا  فادها  زا  یکی  هلئـسم  نیمه  و  ( 28  ) تساکیرمآ تیمویق 
ییوگروز تلود  اب  شزاس  نآ  عبت  هب  هرکاذم و  (. 29  ) تسا رتدب  هطبار  زا  اکیرما  دننام  يرگ  هطلـس  اب  هرکاذم  يربهر ، ریبعت  هب  هک  ارچ 

طیارش . 6 دش . دهاوخ  ( 32  ) یمالـسا ماظن  تراسا  ثعاـب  و  ( 31 ، ) يداصتقا یگنهرف و  طاـطحنا  (، 30  ) قانتخا بجوم  اکیرمآ ، ماـن  هب 
تالایا نادرمتلود  اب  هرکاذـم  هطبار و  هنوگ  ره  یفن  اه و  ییاکیرمآ  ربارب  رد  بالقنا  هنازرف  ربهر  یبالقنا  عضوم  هطبار  هرکاذـم و  داـجیا 

طباور تابـسانم و  داجیا  قلطم  يانعم  هب  نخـس  نیا  اما  دوب . نآ  راذگ  ناینب  هر ،)  ) ینیمخ ماما  هک  تسا  يرکف  طخ  نآ  همادا ي  هدحتم ،
نیا هکنآ  لوا  دـنناد . یم  عنامالب  ار  اکیرمآ  اب  هطبار  طرـش ، شیپ  دـنچ  هب  تیاـنع  اـب  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  تسین . تلود  نیا  اـب 
راـنک ار  دوخ  يرگ  هطلـس  يوخ  هکنآ  مود  33 ؛)  ) دهد رییغت  ار  یمالـسا  يروهمج  ماظن  دض  رب  دوخ  هنامـصخ ي  ياه  تسایـس  تلود ،

یمالـسا يروهمج  ماظن  نافلاخم  تیامح  زا  تسد  تیاـهن ، رد  و  ( 35  ) دـشاب دـنبیاپ  لباقتم » مارتحا   » لصا هب  هکنآ  موس  و  ( 34  ) دراذگب
قمع اه و  ییاکیرمآ  يرابکتسا  يوخ  هک  ارچ  دش . دهاوخن  ققحم  یلبق  طرـش  راهچ  هاگ  چیه  هک  تسا  نآ  تیعقاو  هجیتن ، (. 36  ) درادرب
ددـص رد  هراومه  هک  یتلود  اب  ناوت  یم  هنوگچ  تروص ، نیا  رد  تسین . رییغت  لباق  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هب  تبـسن  نانآ  هنیک  داـنع و 

يدازآ و لالقتـسا و  لـصا  اـب  هلئـسم  نیا  اـیآ  تشاد ؟ هناتـسود  هطبار  هدوارم و  راـظتنا  تـسا ، یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  هـب  ندز  هـبرض 
ص ج 16 و 17 ، نامه ، . 3 ص 165 . ج 7 ، نامه ، . 2 ص 301 . ج 2 ، تیالو ، ثیدح  . 1 تشون :  یپ  تسا ؟ راگزاس  یمالسا  يروهمج 
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ص نامه ، . 7 ص 132 . ج 2 ، تیالو ، ثیدح  . 6 . 1374/3/20 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 5 . 195 صص 196 ـ  ج 7 ، نامه ، . 4 . 12
، نامه . 11 . 1377/8/13 ناـمه ، . 10 . 1375/1/8 یمالــسا ، يروـهمج  هماـنزور ي  . 9 . 209 صـص 210 ـ  ج 3 ، ناـــمه ،  . 8 . 180
.245 صص 24 ـ  ج 1 ، نامه ، . 15 ص 287 . ج 4 ، تیالو ، ثیدـح  . 14 . 1374/10/6 نامه ، . 13 . 1372/6/6 نامه ، . 12 . 1373/6/5
.22 نامه . . 21 نامه . . 20 نامه . . 19 . 1376/10/27 نامه ، . 18 . 1377/10/5 نامه ، . 17 . 1373/1/6 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 16
.28 . 1375/10/25 نامه ، . 27 نامه . . 26 نامه . . 25 نامه . . 24 . 1376/10/27 نامه ، . 23 . 1372/8/13 یمالـسا ، يروهمج  همانزور 
ـ  صص 52 ج 5 ، تیالو ، ثیدح  . 32 . 1376/8/15 نامه ، . 31 . 1374/8/14 نامه ، . 30 . 1376/11/16 نامه ، . 29 . 1373/1/6 نامه ،

ص 160. ج 1 ، نامه ، . 36 . 77 صص 78 ـ  ج 2 ، نامه ، . 35 ص 124 . ج 7 ، نامه ، . 34 . 59 صص 60 ـ  ج 2 ، تیالو ، ثیدح  . 33 . 51
دادتما باتک  عبنم :

تیرشب تاجن  دربهار  رصاعم و  ناهج  یسانش  بیسآ 

زورما هطلـس  ماظن  تیهام  یسانش 1 . بیسآ  يزورون  داوج  دمحم  رتکد  : هدنسیون تیرشب  تاجن  دربهار  رـصاعم و  ناهج  یـسانش  بیـسآ 
رد دنکم و  یم  اهروشک  رد  ار  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس و  تارایتخا  ، دنکم یم  ار  تاناکما  دـنکم ، یم  ار  تورث  ایند  رد  هطلـس  ماظن 

يهطقن روشک  نآ  هب  یکزیچ  کی  مه  یهاگ  دنهد ، یم  يرـضم  زیچ  یهاگ  دنهد ، یمن  زیچ  چیه  یهاگ  لباقم ، رد  دـنریگ و  یم  رایتخا 
يزیچ نآ  ایند - ینونک  بتاکم  زورما  ییارگ  يدام  فلا ) ( 1 .) ریذپ هطلس  رگ و  هطلس  تسا : نیا  ایند  یسایس  تفاب  نالا  دنهد . یم  لباقم 
هوالع دناسرب . تداعس  هب  ار  رشب  دناوت  یمن  دننک - یم  حرطم  ار  نآ  دنمتردق ، ياهروشک  رد  یللملا  نیب  تسایـس  نایوگنخـس  زورما  هک 

رشب زورما  تسین . یعقاو  ياهراعش  دوش ، یم  حرطم  یللملا  نیب  ياهتردق  ناریدم  نالوئسم و  يهلیـسو  هب  هک  مه  ییاهراعـش  نآ  هکنیا  رب 
یناسک نآ  هکنیا  مود  ( 2 .) تسا یطلغ  هار   - تیدام هار - دوش  یم  هداد  ناـشن  رـشب  هب  هک  یهار  هکنیا  یکی  تسا : گرزب  درد  ود  راـچد 

تما هب  هک  یملظ  دوش ، یم  اهتلم  هب  هک  ار  یملظ  ایند ، عاضوا  هب  دینک  هاگن  امش  دنتسین . یحلاص  نامدرم  دنتیرشب ، روما  ناگدننادرگ  هک 
هب هک  یملظ  دوش ، یم  ناتسناغفا  رد  دوش ، یم  قارع  رد  دوش ، یم  یمالسا  ماکحا  هب  هک  یملظ  دوش ، یم  ناتسناغفا  رد  دوش ، یم  یمالسا 
هب دننک  یم  مهتم  ار  مالسا  دنتسه ، يزیرنوخ  گنج و  أشنم  رورت و  أشنم  هک  یناسک  نآ  دینک . هظحالم  ار  اهنیا  دوش ، یم  یمالسا  ماکحا 

نیا اکیرمآ ، يهدـحتم  تالایا  هزورما  دـننکب ! لـیمحت  دـنهاوخ  یم  تیرـشب  لـک  رب  ار  دوخ  يهقلطم  تموکح  هک  یناـسک  نآ  عاـجترا ؛
. تساهناسنا یگدنز  يایاوز  مامت  هب  دوخ  تردق  يهعسوت  ددصرد  تسایند . يهمه  ندیعلب  ددص  رد  ربکتـسم ، یناطیـش  یتوغاط  تردق 

هتفرگ تسد  رد  ار  تیرشب  حالصا  مچرپ  اهناسنا ، نیرتدساف  دننک ! یم  رـشب  قوقح  ياعدا  دننک ؛ یم  یـسارکومد  ياعدا  اهنیا ، تقو  نآ 
هجیتن تسنادن ، نید  هب  دهعتم  ار  شدوخ  دش و  ادـج  نید  زا  هک  یملع  رالوکـس  ملع  ب ) ( 3 .) رـشب يارب  تسا  یگرزب  يراتفرگ  نیا  دنا .

لسن ثرح و  بیرخت  يهلیسو  تسا ، رامثتسا  يهلیـسو  تسا ، ییوگروز  يهلیـسو  ملع  تسا ، جیار  ایند  رد  زورما  هک  دوش  یم  نیمه  شا 
يور ملع ، لوصحم  تسا ؛ ییاذـک  ردـخم  داوم  نیا  ملع ، لوصحم  رگید ، فرط  زا  فرط ؛ کی  زا  تسا  متا  بمب  ملع ، لوصحم  تسا و 

ار ملع  تسناد . هارمه  نید  اب  دـیاب  ار  ملع  ایند ، ياهروشک  زا  یلیخ  رد  تسا  یناسنا  تاساسحا  يهمه  زا  رود  نارادمتـسایس  ندـمآ  راک 
تلادـع ألخ  ج ) ( 4 .) اج همه  رد  دـشاب ؛ دـیاب  اـم  هیلوا  میلاـعت  وزج  نیا ، تفرگ . راـک  هب  درک و  لیـصحت  دـیاب  ادـخ  هار  رد  ادـخ و  يارب 

ءایبنا ناوریپ  ءایبنا و  هک  یـشالت  همه  نیا  اهباتک و  نداتـسرف  لسر و  لاسرا  دومرف  هک  تسا ، یهلا  يایبنا  يهمه  روتـسد  تلادع ، رارقتـسا 
تردـق يارب  یمالـسا  بالقنا  دـشاب ... طسق  اب  هارمه  یگدـنز  مدرم ، یگدـنز  طسقلاب ؛» سانلا  موقیل  : » هک تسا  نیا  يارب  دـنداد ، ماـجنا 

نیا زا  فدـه  دـنتخادنا ؛ هار  هب  ناریا  ناملـسم  مدرم  ار  یمالـسا  بالقنا  دـماین . دوجو  هب  تیعمج  کی  ای  بزح  کی  ای  هورگ  کی  یبلط 
، ملع زا  رادروخرب  يهعماج  تساهنیا : مه  یمالسا  يهعماج  يهدمع  ياهصخاش  اهرایعم و  تسا و  یمالسا  يهعماج  لیکـشت  مه  بالقنا 

هیاپ رب  یساملپید  یحارط  فلا ) هطلس  ماظن  صخاش  . 2 ( 5 .) دننک شالت  نیا  يارب  دیاب  همه  تلادـع . زا  رادروخرب  قالخا و  زا  رادروخرب 
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هطلـس راب  ریز  یعوضوم ، چیه  رد  اما  میرادن ؛ يرگ  هطلـس  هیعاد  هتبلا  مینک ، یمن  لوبق  هجو  چیه  هب  ار  هطلـس  ماظن  راتفر  ام  اهتردق  عفانم 
ب) ( 6 .) میناد یم  ریذپ » هطلس  - رگ هطلـس   » هدعاق زا  جورخ  هطلـس و  ماظن  یناهج  راتفر  اب  هلباقم  ار  دوخ  یـساملپید  صخاش  میور و  یمن 
رب عقاو  رد  اهتلم  یعیبط  قوقح  ندرک  لامیاپ  اب  تسا و  یناهج  يروتاتکید  داجیا  ددـصرد  اکیرمآ ، گرزب ، ناطیـش  یناهج  يروتاـتکید 

نایوگروز نارگمتـس و  اب  هلباقم  رگا  هتبلا  دـناوخ . یم  یغاـی  ار  ناریا  بیجن  تلم  اـما  تسا ، هدـش  یغاـی  هدرک و  ناـیغط  يرـشب  هعماـج 
یمالـسا ياه  شزرا  اب  رابکتـسا  ياـیند  شلاـچ  ج ) ( 7 .) مینک یم  راـختفا  نآ  اـب  اـم  تسا  يرگ  یغاـی  ناـمولظم ، زا  تیاـمح  یناـهج و 

یم یـسارکومد  مه  ار  شمـسا  هتبلا  مینک ! یم  جرخ  ناریا  رد  یـسارکومد  يهعاشا  يارب  الثم  نویلیم  ردـق  نـالف  هتفگ  اـکیرمآ  يهرگنک 
رب دنهاوخ ، یم  اهنآ  هک  يزیچ  نآ  تسیچ . تسا  مولعم  تقیقح  دنراذگب ؛ دنراذگب ، دنهاوخ  یم  هک  یمـسا  ره  دندازآ  بوخ ، دنارذگ !

ار نآ  میقتسم ، طارص  تهج  نیا  دراد و  طلست  الماک  اهحور  نیا  رب  اهلد ، نیا  رب  مدرم ، نیا  رب  هک  تسا  يرکف  مکحستم  يهیاپ  ندز  مه 
اهلوپ نیا  دوشب . راک  نیا  فرـص  دنهاوخ  یم  دـنیوگ ، یم  هک  ییاهلوپ  نیا  تسا . نیا  ناشـضرغ  تسا ، نیا  ناشفدـه  دـنک . یم  تیادـه 

یم فلتخم  ياهلکـش  اب  یگنهرف  ياهراک  نیمه  یتاغیلبت ، ياهراک  نیمه  فرـص  هدـمع  دوش ؛ یمن  یلیخ  اـهنیا  هلولگ و  بمب و  فرص 
رب نارگ  هطلس  بیجع  هطلس  هب  هجوت  اب  ایآ  ( 8 .) تسا گنج  کی  نیاربانب  دوش . یم  موجه  هکلب  تمواـقم و  مه  فرط  نیا  زا  هتبلا  دوش .

دوخ هاگدید  حرط  زا  لبق  بالقنا  ربهر  دیـسر ؟ دهاوخ  ییاج  هب  دراد و  يا  هدـیاف  وگروز ، ههبج  نیا  اب  ناریا  تلم  شلاچ  الوصا  ناهج ،
لاؤس نیا  هب  دنتسناوتن  هک  يدارفا  زا  يرایـسب  دندرک : يروآدای  دنتـسناد و  هاگـشزغل  ار  مهم  لاؤس  نیا  هب  یعقاوریغ  خساپ  هنیمز ، نیا  رد 

درک يراک  نایوگروز ، ربارب  رد  ناوت  یمن  دندرک  مالعا  لزنت و  بالقنا  لوصا  زا  دنتـسناد ، یفنم  ار  نآ  خساپ  ای  دنهدب و  نشور ، خـساپ 
داـجیا يارب  - تسا یمیدـق  مه  یلیخ  هک  یکاـنرطخ - قیمع و  هئطوت  کـی  یمالـسا  قرف  نیب  فـالتخا  داـجیا  د ) ( 9 .) دمآ هاتوک  دـیاب  و 

هعیش و صوصخم  فالتخا  نیا  اما  دننک ، یم  حرطم  ار  ینـس  هعیـش و  هلئـسم  ایند  رد  زورما  الاح  دراد ؛ دوجو  یمالـسا  قرف  نیب  فالتخا 
ياه هقرف  یهقف ، ياه  هقرف  یلوصا ، ياه  هقرف  ننست -  نورد  رد  عیشت ، نورد  رد  مه  یمالـسا  قرف  يهیقب  دنهاوخ  یم  هکلب  تسین ، ینس 

صوصخب دهاوخ و  یم  نمشد  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنـشکب ؛ دایرف  مه  هیلع  دنریگب ، ار  مه  نابیرگ  دنریگب ، رارق  مه  لباقم  رد  یمالک - 
هنیمز نیا  رد  اهدـص - انعم  کی  هب  تفگ  دوشب  دـیاش  لاس ، اههد  يدامتم -  ياهلاس  دـنبرجم ؛ یلیخ  دـنرحبتم ؛ هیـضق  نیا  رد  اهیـسیلگنا 
تلم يارب  ناسنا  لد  دزوس . یم  نیطسلف  تلم  يارب  ناسنا  لد  تسا . حورجم  مالسا  يایند  زورما  یبایماک  دربهار  . 3 ( 10 .) دنراد درکراک 

نآ یمالـسا . تما  یلـصا  نانمـشد  راـشف  ریز  دـنراشف ؛ ریز  اـهنیا  دزوس . یم  ناتـسناغفا  تلم  ياـهجنر  يارب  ناـسنا  لد  دزوس . یم  قارع 
دنتسه ییاهنآ  دننک ، یم  لامدگل  ار  قارع  تلم  قارع ، رد  دنراذگ ؛ یم  راشف  ریز  ار  ناینیطـسلف  نیطـسلف ، يهلئـسم  رد  زورما  هک  یناسک 

ناشتسد مه  رگید  ياج  ره  دنفلاخم . یمالسا  تما  اب  اهنآ  دنرادن ؛ یصاخ  ینمشد  نیطسلف ، تلم  صوصخ  ای  قارع  تلم  صوصخ  اب  هک 
ندوب تردق  تسم  تسا . نیا  یبلط ، تردق  دنک . یمن  یتوافت  مجع  برع ، هعیـش ، ینـس ، ناشیارب  دنهد . یم  ماجنا  ار  راتفر  نیمه  دسرب ،

دیاب یمالـسا  تما  تسا . نیمه  تیرـشب  يارب  شا  هجیتن  ندـیدن ، ار  زاسلوپ  ياهیناپمک  ياه  هتـساوخ  یناوهـش و  يدام و  ياهفدـه  زج  و 
یهلا ماکحا  هب  میدرک ، لمع  نامدوخ  یمالـسا  يهفیظو  هب  اـج  ره  زورما ، اـت  بـالقنا  لوا  زا  اـم  هفیظو  هب  لـمع  فلا ) ( 11 .) دوشب رادیب 
بقع مالـسا  یـساسا  لوصا  نیا  زا  دـش ، مکاح  ام  رب  نوگانوگ  تاظحالم  اـج  ره  میتفر ؛ شیپ  میداتـسیا ، هفیظو  ياـپ  میتشاذـگ ، مارتحا 

بوـلغم میدروـخ ، تسکـش  میدرک ، گرزب  ناـمدوخ  لد  رد  ناـمدوخ و  مشچ  رد  ار  جـیار  يداـم  بتاـکم  قرب  قرز و  میدرک ، ینیـشن 
زا يوریپ  هب  تثعب و  مایپ  هب  تسا  جایتحا  زاین و  تیاهن  رد  تیرـشب  ام  رظن  هب  مه  زورما  تثعب  مایپ  جـیورت  ب ) ( 12 .) میدنام ماکان  میدش ،

اهنآ هب  نآرق  يهمیرک  تایآ  رد  هک  تسا  هدـش  عمج  نآرق  مالـسا و  میلاعت  رد  لماک  وحن  هب  اهنآ  يهمه  هک  یهلا ، ماـظع  ياـیبنا  میلاـعت 
همه هب  یمالـسا  بالقنا  تارکفت  زورما  ات  تاـغیلبت  ج ) ( 13 .) فاصنا تلادع و  و  قالخا ، هیکزت و  تمکح ، ملع و  تسا : هدـش  حیرـصت 
عضو دوبن ، اهنآ  تاغیلبت  رگا  هتبلا  فلاخم . تاغیلبت  يهمه  اب  اهبیرخت ، نیا  يهمه  اب  تسا ؛ هدرک  ذوفن  اهنآ  مغر  یلع  مالسا ، يایند  ياج 
نیمه هب  مه  عیشت  هیلع  فرط  کی  زا  دوش . یم  یناورف  تاغیلبت  یمالسا  يروهمج  یمالـسا و  ماظن  هیلع  زورما  اذل  دش . یم  يرگید  روط 
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اهزیچ نیا  هب  دیاب  دننک ، راک  دنـشاب و  نادیم  طسو  دـنهاوخ  یم  تیب  لها  ناوریپ  ناونع  هب  هک  يا  هعومجم  نآ  دوش . یم  تاغیلبت  تهج 
نید همانرب  هب  ناشیا  رشب  هبناج  همه  تداعس  مالـسا و  د ) ( 14 .) دننک باختنا  قیاقح  نیا  هب  هجوت  اب  ار  ناشدوخ  ياهتیولوا  دـننک و  هجوت 

یعامتجا و يداصتقا ، یـسایس ، همانرب  ققحت  يارب  یمالـسا  بالقنا  دندوزفا : دـندرک و  هراشا  رـشب  هبناج  همه  تداعـس  يارب  مالـسا  نیبم 
حلـص و در و« ار  هطلـس  هناملاظ  ماظن  یمالـسا ، ياه  هزومآ  رب  هیکت  اب  زین  یناهج  طباور  هصرع  رد  هدـش و  اـپرب  ناریا  رد  مالـسا  یگنهرف 

نیا هک  تسا  شلاچ  راچد  یمالسا ، ماظن  اب  اتاذ  یناهج ، هطلـس  ماظن  تلع  نیمه  هب  دنک و  یم  يریگیپ  ار  اهتلم » يهمه  تداعـس  تینما و 
شناد شرتسگ  يهداج  رد  تکرح  نودب  ام  روشک  يرازفا  مرن  تضهن  ملع  دیلوت  رب  دـیکأت  ه )ـ ( 15 .) درب دای  زا  دیابن  هاگچیه  ار  تیعقاو 

شناد و دـیلک ، تسین . مه  ام  روشک  صوصخم  دـنکب ؛ ادـیپ  تسد  شدوخ  بولطم  يهطقن  هب  دـناوتب  درادـن  ناکما  شهوژپ ، شرتسگ  و 
کی ملع  تسا . راـک  همدـقم  نآ ، دریگب . ارف  ار  نارگید  ياـه  هتـسناد  هک  تسین  نیا  هب  مـه  تـلم  کـی  ندـش  دنمـشناد  تـسا . شهوژپ 

ار ملع  اهنیا  ناگبخن  هک  دنتـسه  اهتلم  ای  اهروشک و  زا  يا  هعومجم  مینک  ضرف  ام  هک  دشاب  دـناوت  یمن  يراصحنا  دراد ؛ یعیـسو  يهنماد 
، دمآ دایز  هک  مه  يرادقم  کی  دننک ، هدافتـسا  ناشدوخ  يرادقم  کی  دننک ، فیرعت  ملع  يارب  ار  يدیدج  ياهزرم  دـننک ، دـیلوت  دـیاب 

نیمه اهروشک ، زا  یشخب  یمئاد  یگدنام  بقع  نیمه  شیانعم  راک ، لکش  نیا  تبسن ، نیا  دوش . یمن  نیا  دننک . هدافتسا  نارگید  دنهدب 
ءزج هک  تسا  ییاهفرح  نیمه  بونج و  لامـش و  موس و  يایند  مود و  يایند  لوا و  يایند  هلئـسم  نیمه  اهروشک ، نیب  يهناـملاظ  يهطبار 
هتبلا اهدادعتـسا  دنراد . ار  يدنمـشناد  یهوژپ و  شناد  ییاناوت  اهناسنا  يهمه  هدـش . هدوب و  لبق  نرق  نرق و  نیا  رد  یـسایس  جـیار  تایبدا 

هوقلاب و ملع  میظع  عیسو و  يهنماد  نیا  رد  هک  دنـشاب  هتـشادن  ار  نیا  ییاناوت  اهناسنا  نآ  رد  هک  تسین  يروشک  چیه  نکل  تسا ، فلتخم 
، وا هبرجت  وا ، خیرات  وا ، يهقباس  هک  يروشک  رگا  دننک . افیا  نآ  رد  یـشقن  کی  دننک و  ادیپ  ناشدوخ  يارب  یهاگیاج  کی  دادعتـسالاب ،

یتسیاب نیا  تسا -  لیبق  نیا  زا  اعطق  ام  روشک  هک  تسا -  رتالاب  طسوتم  زا  تسا و  ییالاب  ییاناوت  وا ، دادعتسا  ییاناوت  هک  دهد  یم  ناشن 
یب ضیعبت و  نیا  یگدـنام ، بقع  نیا  تقونآ  دـنک ، اـفیا  ار  شقن  نیا  تسناوـت  رگا  دـنک و  اـفیا  شقن  ملع  تفرـشیپ  رد  ملع ، داـجیا  رد 

ياهروشک لباقم  رد  ربارب  مهـس  ياراد  دش  دهاوخ  تفر و  دهاوخ  نیب  زا  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس و  ياه  هنیمز  يهمه  رد  یتلادـع 
يزیچ کی  دتـسیاب ؛ شدوخ  ياـپ  يور  دـنک ، هرادا  ار  شدوخ  دـناوت  یم  تقونآ  دـنراد . دوجو  زورما  هک  ییاهتردـق  لـباقم  رد  رگید و 
يهلق نآ  هب  ناریا  تلم  دنهاوخ  یم  رگا  ام  مدرم  داحآ  روشک و  نالوئـسم  مه  زورما  یگداتـسیا  و ) ( 16 .) تسین روجنیا  زورما  اما  دریگب ؛

یهاگآ و اب  مامت ، تعاجـش  اب  دیاب  دننک ؛ لابند  ار  هار  نیمه  دیاب  دنک ، ادیپ  تسد  دراد ، ار  شیوزرآ  هک  یتزع  راختفا و  تمظع و  دـنلب 
. تسا یگداتـسیا »  » رد تیقفوم  دنهد . همادا  ار  هار  نیا  ملاع  نادنمروز  نایوگروز و  نادنمتردق و  لباقم  رد  يریذـپرطخ  اب  لماک ، شنیب 

ربهر تانایب  . 4 نامه . . 3 نامه . . 2 ( 25/04/1386  ) نایور هدکشهوژپ  زا  دیدزاب  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  . 1 تشون :  یپ 
فلتخم ياهرشق  ماظن و  نالوئـسم  رادید  رد  هل  مظعم  تانایب  . 5 ( 25/04/1386  ) نایور هدکشهوژپ  زا  دیدزاب  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم 

رد ناریا  یمالسا  يروهمج  ناریفس  هجراخ و  روما  ترازو  نالوئـسم  رادید  . 6 ( 20/05/1386 ( ) (ص مرکا ربمایپ  ثعبم  زورلاس  رد  مدرم 
همطاف ترضح  دالیم  تبـسانم  هب  ع )  ) تیب لها  نارکاذ  ناحادم و  رادید  رد  هل  مظعم  تانایب  نامه 8 . . 7 ( 30/05/1386  ) اهروشک رگید 

رد تانایب  . 10 ( 30/05/1386  ) اهروشک رگید  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ناریفـس  هجراخ و  روما  ترازو  نالوئـسم  رادید  . 9 (س ) ارهز
رادـید رد  هل  مظعم  تاـنایب  . 11 ( 28/05/1386 () مالـسلا مهیلع   ) تیب لها  یناهج  عمجم  نیمراهچ  رد  هدـننک  تکرـش  ناـنامهیم  رادـید 

رادید رد  تانایب  نامه 14 . نامه 13 . . 12 ( 20/05/1386 ( ) (ص مرکا ربمایپ  ثعبم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  ياهرـشق  ماظن و  نالوئـسم 
هجراخ و روما  ترازو  نالوئسم  رادید  .15 ( 28/05/1386 () مالسلا مهیلع   ) تیب لها  یناهج  عمجم  نیمراهچ  رد  هدننک  تکرش  نانامهیم 

هدکـشهوژپ زا  دـیدزاب  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  .16 ( 30/05/1386  ) اـهروشک رگید  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ناریفس 
فراعم عبنم : ( 30/05/1386  ) نایور

يربهر مظعم  ماقم  رظنم  زا  نیطسلف 
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ره منکیم  مالعا  احیرـص  نم  : » دـنیامرف یم  یلاـعلا ) هلظدـم   ) ياهنماـخ یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مظعم  ماـقم  رظنم  زا  نیطـسلف 
تلود روهمج و  سیئر  ، دوشیم یشالتم  تسرپرسیب و  هک  ینیطسلف  هداوناخ  ره  دوشیم و  هدیـشکنوخ  كاخ و  هب  هک  ینیطـسلف  ناوج 

مهد خیراترد  یقطن  یط  یلاعلا ) هلظدم   ) ياهنماخ یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  دنتسه ». میهسو  کیرش  مرج  نیا  رد  میقتـسم  روط  هب  اکیرما 
زا یضعب  رهاظتیتح  یبرع و  ياهتلود  زا  يرایسب  دولآ  تنایخ  شزاس  توکس و  دناهدومرف ..« : ناشن  رطاخ  1369 ه.ش  لاس هام  دادرخ 
زا سپ  تسینویهـص  بصاـغ  تـلود  هـک  تـسا  هدـناسر  ییاـج  هـب  ار  راکنیطـسلف  تشونرـس  هبتیــساسح  مدـع  یتواـفتیب و  هـب  ناـنآ 

بـصغ دـیلپ  تین  تجاقو  یمرـشیب و  اب  دروآیم و  ناـبز  رباـنلع  ار  گرزب  لیئارـسا  هیعاد  هراـبود  نونکا  راـکنا ، یتح  ناـمتکاهلاس و 
هللا تیآ  ترضحینعی  یسدق ، حور  نآ  هار  شخب  موادت  ینیمخ و  ماما  قحرب  نیشناج  دنکیم »... رارکتار  نهیم  زا  يدیدجياهنیمزرس 

حرطم اهتسینویهـص  تسد  هب  نیطـسلف  لاغـشا  هعیاض  ار  مالـساناهج  هلأسم  نیرتمهم  زین  یلاـعلا ) هلظدـم   ) ياهنماـخ یلعدیـس  یمظعلا 
مظعم ماقم  تسا .  نیطسلف  نیمزرس  مامت  رد  ینیطسلفتلود  لیکـشت  نآ  درادن و  رتشیب  لح  هار  کی  نیطـسلف  هلأسم  : » دندومرفو دندومن 

: دندومرف دـندومنلاسرا ، مارحلا  هللا  تیب  چاجح  هب  باطخ  ق  لاسجح 1411ه . ماماندیسرارف  هناتسآ  رد  هک  یمایپ  زا  یـشخب  رد  يربهر 
هدوبتیرشب هلاسم  نیرتمهم  دیاش  مالسا و  ناهج  هلاسم  نیرتمهم  هراومهریخا  نرق  مین  رد  هک  تسا  نیطسلف  هلاسم  زورما  هلأسم  نیرتمهم  »

یناطرس ياهدغ  داجیا  زا  نخس  تسا ، روشک  کی  بصغ  زا  نخـس  ، تسا تلم  کیتیمولظم  یگراوآ و  تنحم و  زا  نخـس  اجنیا  تسا ،
همالع تسا .  هتفرگارف  ار  نیطسلف  تلم  زا  یپرد  یپلسن  ود  نونکا  هک  تسا  يرمتسم  ملظ  زا  نخس  تسا ، یمالسا ... ياهروشکبلق  رد 

حرطمار ریذـپانراکنا  تیعقاو  نیا  دـشاپرب  نارهت  رد  هک  نیطـسلف  یللملانیب  هرگنک  رد  ینانبل  هتـسجرب  یناحور  هللا ، لضف  نیـسح  دـمحم 
تروص ره  لکـش و  ره  رد  لیئارـسا  دوجو  فلاخمیمـسر  روطب  هک  تسا  مالـسا  ناهج  تلود  اـهنت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  : » هک درک 

يژتارتسا اذل  دوش و  هدودز  یمالسا  تما  مسجزا  دیاب  هک  دنادیم  یناطرـس  هدغ  ار  لیئارـسا  ینیمخ  ماما  ياهدومنهريانبم  رب  اریز  تسا 
تسا و يداصتقا  یتینما و  یماظن ، یسایسياههنیمز ، رد  نیطـسلف  زا  تیامح  يارب  هبناج  همه  شالت  رب  ینتبمیمالـسا  يروهمج  یمالـسا 
، يربهر ياول  تحت  یسایس  ياهتیصخشو  بازحا  اهیشبنج ، برع ، ناملسم و  شخب  يدازآ  ياهورین  مامتدیاب  هک  تسا  یعـضوم  نیا 

هللا تیآترـضح  دـنوشهارمه . » نآ  اب  دـنکیم  تکرح  ینیمخ  ماـما  طـخ  رد  هک  ياهنماـخ  هللاهیآترـضح  مالـسا ، ياـیند  گرزب  ربهر 
نطو لـخاد  رد  نیطـسلفتلم  تازراـبم  رد  یمالـسا  داـهج  ناـمیا و  رـصنع  هللادـمحب  زورما  : » دـنیامرفیم هللا ) هـظفح  ) ياهنماـخ یمظعلا 

یـسایس لفاحم  تسا . هدرک  رییغت  هتـشذگ  هبتبـسن  ناینیطـسلف  دوس  هب  نیطـسلف  ردتردق  هلداعم  تهج  نیمه  هب  هدش و  هدـنز  بوصغم 
ردیتسینویهص تایرـشن  زا  یکی  تسا . هدرک  لیدبت  دجـسم  کی  هب  ار  هناخره  هدش و  عورـش  دجـسم  زا  شـشوج  نیا  هک  دنراد  فارتعا 

رویرهش 1372 27 خـیرات رد  يربهر  مظعم  ماقم  تسا .  هدرک  رکذ  ناریایمالـسا  بالقنا  زا  یماهلا  ار  ماـیق  نیا   1369 لاس نمهب  مهدزون 
شیوخ رابرهگ  نانخـس  زا  يزارف  رد  هدرک و  موکحمادـیدش  ار  یتسینویهـص  بصاـغ  میژر  اـب  شزاـس  نیگنن  دنـس  ياـضما  یتاـنایبیط 

ادـخ ار  شنطاـبلا  یلع  ) ینیطـسلف رهاـظلا  یلع  هایـسورماندب و  ریقح ، هدـننک  ءاـضما  نآ  نیطـسلف  هدـنیامن  نیطـسلف  هیـضق  رد  : » دـندومرف
نآ نیبصاغ  اب  ار  نیطـسلف  دورب  هک  تسا  هراکچتافرع  تسا ، تاـفرع  نیطـسلف  رگم  دـشورفب ، ار  يزیچ  کـی  دورب و  هکهدوبن  ( دـنادیم

هلأسم دروم  رد  دوخ  قیمع  شنیب  اب  ياهنماخ ، هّللاتیآ  ترـضح  یمالـسا ، بالقنا  مظعم  ربهر  نیطـسلف  فذـح  اکیرمآ و  دـنک . » هلماعم 
: دـندومرف نینچ  نیطـسلف ، هلأسم  تروص  ندرکكاپ  يارب  اهنآ  نارودزم  نابـصاغ و  ییاکیرمآ و  تاـماقم  ياـهشالت  هراـبرد  نیطـسلف ،
مالـسا و يایند  لیاسم  تروص  زا  ار  نیطـسلف  هلأسم  هک  دناهتـشاذگ  ار  ناشدوخ  شالت  اـکیرمآ ، روهمجسیئر  اـکیرمآ و  ياههاگتـسد  »
زا یکی  نیا  دـنامن . یقاب  رگید  نیطـسلف  تضهن  نیطـسلف و  نامرآ  نیطـسلف و  مان  هب  ياهلأـسم  ًالـصا  دـننک و  فذـح  یلک  هب  هناـیمرواخ 
الاح دننک . فذح  ار  نآ  دنهاوخیم  تسه ، ناشکمدآ  نارگلاغشا و  اهتسینویهص و  اب  ياهزرابم  هک  اجره  تساهنآ . مهم  رایسب  فادها 

اهینیطـسلف لد  زا  ینیطـسلف  تیوـه  نیطـسلف و  روـشک  زا  عاـفد  هزیگنا  تسا  نـکمم  رگم  دـننک ، فذـح  ذـغاک  يور  زا  ار  نآ  هچناـنچ 
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نیمزرس زا  عافد  یهلا  تیلوئسم  رطاخ  هب  ادخ ، رطاخ  هب  نانبل  روشک  رد  ای  نیطسلف  هضافتنا  رد  ناملـسم  ناناوج  هک  الاح  ات  رگم  دورب ...؟
حالطصا هب  روشنم  امش  رگا  الاح  هک  دناهدرکیم  ار  اهراک  نیا  نیطسلف  روشنم  رطاخ  هب  دنتخادنایم ، رطخ  هب  ار  ناشدوخ  ناج  یمالسا ،

رابکتسا دض  رب  مالسا  تما  رویغ  ناناوج  دایرف  زور  سدق ، زور  سدق  زور  مایپ  دنرادرب »؟ تسد  اهنآ  دیدرک ، يراکتسد  ار  نیطـسلف  یلم 
يدوبان اـت  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  سدـق  زور  ماـیپ  تسا . هقطنم  زا  لیئارـسا  وحم  سدـق ، زور  ماـیپ  تسا . یمالـسا  نیمزرـس  نابـصاغ  و 
ترورض رب  يربهر ، مظعم  ماقم  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  دنتـسه . ینابرق  عون  ره  هدامآ  دنرادیمن و  رب  داهج  هزرابم و  زا  تسد  لیئارـسا 

ره تسا . نیملـسم  هناخ  زا  بجو  کی   ، نیطـسلف كاخ  زا  بجو  کیره  : » دـندومرف نینچ  هدرک ، دـیکأت  سدـق  رگلاغـشا  میژر  اب  هزرابم 
لحار ماما  هک  تسا  ینامه  فرح ، تسا . بصاغ  تیمکاح  نیطسلف ، روشک  رب  نیملسم  تیمکاح  نیطـسلف و  تیمکاح  زا  ریغ  یتیمکاح 

«. تسا نیملـسم  هناـخ  بصغ  هلأـسم  هلأـسم ، تسین ؛  يزیتـس  يدوهی  ثحب  ثحب ، دوشب ... . وحم  یتسیاـب  لیئارـسا  دوـمرف : نأـشلا  میظع 
نیملـسم هناخ  زا  بجو  کی  نیطـسلف ، كاخ  زا  بجو  کی  ره  : » دـنیامرفیم یمالـسا ، بالقنا  مظعم  ربهر  ياهنماـخ ، هللاتیآ  ترـضح 

هک تسا  ینامه  فرح ، تسا .  بصاغ  تیمکاح  نیطسلف ، روشک  رب  نیملسم  تیمکاح  نیطـسلف و  تیمکاح  زا  ریغ  یتیمکاح  ره  تسا . 
نیملـسم هناخ  بصغ  هلاسم  هلاسم ، تسین .  يزیتس  يدوهیثحب  ثحب ، دوشب . ...  وحم  یتسیاب  لیئارـسا  دومرف : ناشلا  میظع  لـحار  ماـما 

گربلگ همان  هاـم  . 2 نآ . بصغ  یگنوگچ  نیطـسلف و  یـسایس  خیراترد  يریـس  هرامـش 223 ، مالـسا  رادساپ  همان  هام   . 1 عباـنم : تسا ». 
(. سدق یناهج  زور  ) رخآ هعمج  هرامش 56 ،

يربهر مظعم  ماقم  رظنم  زا  یتسینویهص  میژر 

، لیئارـسا تلم  هک  دـناهدرک  دـیکأت  اهراب  ياهنماخ  هللاتیآ  ترـضح  يربهر ، مظعم  ماقم  يربهر  مظعم  ماـقم  رظنم  زا  یتسینویهـص  میژر 
زا يزاستلم  هژورپ  یتسینویهـص و  بصاغ  میژر  ندوبیلعج  دنتـسه . تیوه  یب  بصاغ و  شابوا ، لذارا و  نیغورد ، یلعج و  تلم  کی 

یلع دیـس  یمظعلا  هللاتیآ  ترـضح  يربـهر ، مظعم  ماـقم  يوس  زا  اـهراب  هک  تسا  یعوضوم  لـلملانیب ، مسینویهـص  نارادمدرـس  يوس 
نیغورد یگتخاس و  تیدوجوم  تسا . هدـش  هتخادرپ  نآ  هب  نوگانوگ  ياـیاوز  زا  حرط و  فلتخم  ياهتبـسانم  رد  هللا ) هظفح  ) ياهنماـخ
هللاتیآ يربـهر  زا  شیپ  تسا ، هدـیدرون  رد  ار  نیطـسلف  یمالـسا  روـشک  مظعا  شخب  راوسوپاـتخا  هک  لیئارـسا  ماـن  هب  یموـهوم  مـیژر 

نآ تفرگیم و  رارق  یـسررب  یفاکـشوم و  دروم  (س ) ینیمخ ماما  ترـضح  یمالـسا ، بالقنا  راذـگناینب  يوس  زا  هراومه  زین  ياهنماـخ 
هراوـمه نآ ، زا  سپ  هچ  لاس 1341 و 42 و  رد  یمالسا  بالقنا  ياههلعش  يریگلکـش  ودب  رد  هچ  ددعتم  ياهتبـسانم  رد  زین  راوگرزب 

ناناملـسم و يارب  نآ  رطخ  حرطم و  ار  مـیژر  نـیا  يزاـستلم  دـنیارف  زین  سدـق و  رگلاغـشا  مـیژر  یلعج  تیدوـجوم  نیطـسلف و  هلأـسم 
هزوح بالط  زا  یعمج  اب  رادید  رد  شیپ  لاس  جنپ  نانبل  هللابزح  لکریبد  هللارصن ، نسح  دیس  دندرکیم . دزشوگ  ار  یمالـسا  ياهروشک 
ربهر نیرتهیاپدنلب  ناونع  هب  ناشیا  زا  درک و  رکذ  لیئارسا " لئاسم  هرابرد  ناسانشراک  نیرتسانـشراک  ار "  يربهر  مظعم  ماقم  مق ، هیملع 

، تیوهیب تلم  هراـبرد  هلمظعم  ياههاگدـید  زا  یـشخب  همادا  رد  تبـسانم  نیمه  هب  درب . ماـن  یتسینویهـص  میژر  هیلع  یمالـسا  تمواـقم 
جح نارازگراک  نالوؤسم و  رادید  رد  لاس 1372  تشهبیدرا  متـشه  رد  يربهر  مظعم  ماقم  مینکیم . رورم  ار  لیئارـسا  نیغورد  یلعج و 

بلطم نیا  منک  ضرع  مراد  انب  هچنآ  نیطـسلف ، هلأسم  هرابرد  : » دندرک حیرـصت  دنتخادرپ و  نیطـسلف  روشک  لاغـشا  یخیرات  ریـس  رورم  هب 
ًافاصنا هتکن ، نیا  اما  تسا ، خلت  نیطـسلف  نیمزرـس  هب  طوبرم  لئاسم  همه  هچ  رگا  دراد . دوجو  یخلت  رایـسب  هتکن  هیـضق ، نیا  رد  هک  تسا 

ریخا ههد  ود  کی ، نیا  رد  صوصخب  درذگیم  نیطسلف  لاغشا  زا  هک  لاس  جنپ  لهچ و  نیا  مامت  رد  یناهج ، تاغیلبت  رد  هک  تسا  هدنزگ 
يّدـعت راشف و  دروم  قح و  ياراد  مولظم ، یمدرم  دـناهتفرگ ، ار  نیطـسلف  دـناهدمآ و  هک  ینایدوهی  هک  دوش  هداد  ناـشن  تسا  هدـش  یعس 

نیطـسلف لها  اهنیا  دنبـصاغ ؛ اهنیا  دنتفگیمن  دـننک ، ترجاهم  نیطـسلف  هب  دنتـساوخیم  یـسور  ِنایدوهی  اهتسینویهـص و  یتقو  دنتـسه .
نیمزرـس رد  مادک  ره  هک  دنیاکیرما  لها  ییاپورا و  ياهروشک  لها  دـننیارکوا ، لها  دناهیـسور ، لها  اهنیا  دـنوریم ؛ اجنآ  هب  هک  دنتـسین 
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هناخ دنریگب ، ار  ینیطـسلف  کی  قح  ات  دنوریم  نیطـسلف  هب  لاح  نیا  اب  دنراد . يایگدنز  یلوپ و  یتورث ، ياهناخ ، یناکم ، ییاج ، دوخ ،
يراک نیا  دنتفگیمن ... هک  ار  نیا  دنریگب . وا  زا  ار  هداوناخ  لیکـشت  ناکما  دـننک و  بصغ  ار  وا  نیمزرـس  تورث و  دـنوش ، بحاص  ار  وا 

، دـننک لاغـشا  ًامـسر  ار  نیطـسلف  هکنآ  زا  لبق  لاس  جـنپ  تسیب و  ینعی  دـناهداد ؛ ماجنا  زورما  هب  ات  شیپ  لاس  داتفه  تصـش ، زا  هک  تسا 
بّجعت نیطـسلف  مدرم  میروآیم ". نیطـسلف  هب  رجاـهم  اـم   " دـنتفگن دـندش ، نیطـسلف  دراو  هک  ادـتبا  اـهنیا  دـنداد . ماـجنا  ار  شور  نیمه 

رد تسا ؛ دنتـسم  میوگیم ، هک  یبلاطم  میروآیم "! صّـصختم   " دـنتفگ غورد  هب  دـنیآیم !؟ هک  دنتـسه  یناسکهچ  اهنیا  هک  دـندرکیم 
رـشتنم ار  هنهک  یمیدـق و  دانـسا  ایند ، هجراخ  روما  ياـههناخترازو  زا  یـضعب  تسا . هدـش  اـشفا  هک  هدوب  سیلگنا  هجراـخ  ترازو  دانـسا 

رد تسا . هتفرگ  رارق  ام  رایتخا  رد  لاس  داتفه  تصش ، زا  دعب  زورما  منکیم ، ضرع  هک  يدانـسا  دریگیم . رارق  همه  رایتخا  رد  دننکیم و 
هک یناسک  میتفگ  نیطـسلف  مدرم  هب  ام  دـسیونیم : دوخ  شرازگ  رد  هدوب ، يراـک  لوؤسم  نیطـسلف  رد  هک  يایـسیلگنا  رـسفا  دانـسا ، نیا 
امش نیمزرس  مه  یتقو  دننک ! دابآ  ار  امش  روشک  دنیآیم  هک  دننامهب  نالف و  دنرتکد و  دنـسدنهم ؛ صّـصختم و  دنوشیم ، نیطـسلف  دراو 

صّصخت و دقاف  نایدوهی  مییوگیم ! غورد  مدرم ، نیا  هب  ام  یلو  تسا : هتـشون  ياهمان  رد  یـسیلگنا  رـسفا  نیمه  دنوریم . دندرک ، دابآ  ار 
دنتـساوخیم نوچ  دنتـشاذگ ؛ ناـشرایتخا  رد  زیچ  همه  نیمز و  تاـناکما و  دـندرب و  نیطـسلف  هب  دـندرک  عـمج  اـیند  فارطا  زا  ار  رنهیب 

یمـسر ینوناق و  ار  ملظ  کی  دنهاوخیم  دننک ؛ تیبثت  ار  ملظ  کی  دـنهاوخیم  دـننک ... نوریب  روشک  نآ  زا  ار  نیطـسلف  یلـصا  نابحاص 
هناخ دننک . تفلاخم  نآ  اب  دنـشاب و  فلاخم  دیاب  ناناملـسم  همه  دنـشاب . فلاخم  دـیاب  ملاع  نادرمناوج  همه  میفلاخم ! ام  هک  هتبلا  دـننک .

ار اههناخبحاص  نیبصاغ ، نآ  تسد  هب  دناهدرک و  ینابیتشپ  دناهداد ، اج  اجنآ  رد  ار  بصاغ  هّدع  کی  دناهتفرگ و  اهنآ  زا  ار  نیطسلف  تلم 
ربماـیپ ثعبم  زورلاـس  رد  یمالـسا  ياـهروشک  يارفـس  ماـظن و  نـالوؤسم  رادـید  رد  هلمظعم  دـناهدرک ». بوکرـس  لکـش ، نیرتعـیجف  هب 

. تسا هدنام  یقاب  نیطسلف ، تلم  تسا ؛ هدنام  یقاب  نیطـسلف  : » دندرک حیرـصت  زین  هامنابآ 1379  مراهچ  زور  رد  هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا
نیغورد یلعج و  تلم  کی  دـندرک ، عمج  ایند  فارطا  زا  ار  ياهّدـع  دراد . دوجو  مه  گرزب  بصغ  کی  نیطـسلف ، تلم  دوجو  راـنک  رد 

زورما نیطسلف ، تلم  تیعقاو  رانک  رد  نیا  دناهدرک ؛ زّهجم  ار  نآ  مه  تردق  ياهرازبا  اب  دناهتشاذگ ، نآ  يور  مه  یمسا  دنداد ، لیکـشت 
رویرهش 1372 رد 25  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  نالوؤسم  ناهدنامرف و  رادید  رد  نینچمه  يربهر  مظعم  ماقم  دنکیم ». ییامندوخ 

يروهمج تسا  يداـمتم  ياـهلاس  هک  تسا  یبلطم  نیمه  تسا ، هیـضق  تقیقح  هچنآ  نیطـسلف ، هیـضق  رد  : » دـندوب هدرک  ناـشنرطاخ  زین 
، ناشیگتسباو نیمه  هب  اّکتا  اب  یناهج ، ياهتردق  هب  رودزم  هتسباو و  هورگ  دناب و  کی  تسا . هدرک  نایب  ار  نآ  ًّالدتـسم  ًانلع و  یمالـسا 
رد زورما  هـک  یتسینویهـص  نوـیلیم  دـنچ  نـیا  زا  دوـشب !؟ نـیا  رکنم  دـناوتیم  یـسک  اـیآ  دـندرک . بـصغ  ار  نیطـسلف  نیمزرـس  دـندمآ 
!؟ دنانیطـسلف ِدـّلوتم  ناشدوخ  ای  هدوب  نیطـسلف  رد  ناشردـپ  دناینیطـسلف ؟ ناشرفن  دـنچ  دنتـسه ، نیطـسلف  رد  اـم  یلاغـشا  ياـهنیمزرس 

ياهتردـق ذوفن  و  دـنهد ، رارق  یهاگیاپ  ار  اجنیا  ات  دـندش ، هدروآ  اجنیا  هب  فلتخم  ياهاج  زا  موش ، یفادـها  اب  هک  دنتـسه  ییاـههناگیب 
یهورگ رگا  تسین !؟ موـکحم  نیا  اـیآ  تسین !؟ ملظ  نیا  اـیآ  تسین !؟ بصغ  نیا  اـیآ  دـنهد . شرتـسگ  تحار  هقطنم ، رد  ار  يرابکتـسا 

دودرم یبهذـم  نید و  ره  لـها  فـصنم  يّداـع و  مدرم  ناـهاوخیدازآ و  رظن  رد  نـیا  دـنریگب ، ار  يرگید  رهـش  ار ، يرگید  هناـخ  دـنورب 
زور 27 رد  هک  نیطسلف  مدرم  یمالسا  بالقنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرـش  اب  رادید  رد  نینچمه  ناشیا  تسین »؟

هیـضق رد  میهاوخیم  دنیوگیم  زورما  هک  یناسک  زا  ام  : » دندرک ناشنرطاخ  دش  رازگرب  (س ) ینیمخ ماما  هینیـسح  رد  لاس 1370  هامرهم 
هب قـلعتم  هکنیا  زج  تسیک ؟ هب  قـلعتم  نیطـسلف  تسیچ ؟ هنـالداع  لـحهار  نیا  هک  مینکیم  لاؤـس  مـینک ، ادـیپ  هنـالداع  لـحهار  نیطـسلف 
اب ایآ  دینک ؟ مورحم  دوخ  نیمزرـس  نتـشاد  ِقح  ینعی  شقح  نیرتیلوا  زا  ار  تلم  کی  دـیناوتیم  مسا  رییغت  اب  امـش  ایآ  تسا ؟ ینیطـسلف 
اب قباطم  يزیچ  نینچ  ایآ  تسا ؟ لوبقم  يزیچ  نینچ  ایآ  دیروایب ؟ دوجو  هب  یلیئارـسا  تیلم  مان  هب  نیغورد  تیلم  کی  دـیناوتیم  تاغیلبت 

، یـسیلگنا یـسور ، فلتخم  ياهتیلم  اب  ار  يدارفا  امـش  ارچ  تساـهنیا ... زا  ریغ  هلأـسم  تسا ؟ هنـالداع  يزیچ  نینچ  اـیآ  تسا ؟ فاـصنا 
رگا دینک ؟ نوریب  ناشدوخ  يهناخ  زا  ار  یمدرم  ات  دیاهدرک ، عمج  اجنیا  رد  ایند  رگید  قطانم  زا  دنه و  زا  ییایسآ ، ییاقیرفآ ، ییاکیرما ،
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هب ار  نیطـسلف  دندرگرب و  ناشدوخ  ياههناخ  هب  دنرگید ، ياهروشک  هب  قلعتم  هک  يدارفا  هک  تسا  نیا  هب  حلـص  دیهاوخیم ، حلـص  امش 
سدق زور  ناضمر و  كرابم  هام  مود  تسیب و  زور  رد  نارهت  هعمج  زامن  ياههبطخ  رد  نینچمه  يربهر  مظعم  ماقم  دـنهدب ». اهینیطـسلف 
روشک نیا  هب  فلتخم  ياهداژن  زا  نابـصاغ  ندرک  دراو  دوخ و  نیمزرـس  زا  نیطـسلف  تلم  جارخا  هراـبرد  هاميد 1378  مهد  اب  فداـصم 

الاح هک  تسا  هداتفا  قاّفتا  نرق  نیا  رد  مه  یتانّـسحم  شرانک  رد  هتبلا  هک  تشذـگ  ام  رب  نرق  نیا  رد  هک  ییاهیتشز  نایم  رد  : » دـندومرف
تلم کی  هیضق ، نیا  رد  نوچ  ارچ ؟ دوب . نیطسلف  هلأسم  اهنآ ، نیرتتشز  تفگ  دوشب  دیاش  ای  نیرتتشز ، زا  یکی  تسین ؛ ام  ثحب  دروم 

نیا يور  دـنرادن ، ینهذ  هقباس  ییانـشآ و  یلیخ  نیطـسلف  هلأسم  اب  هک  یناناوج  منکیم  شهاوخ  نم  دـندرک . نوریب  شدوخ  روشک  زا  ار 
هب دننک و  عمج  ایند  فارطا  زا  ار  ییاهمدآ  هّدع  کی  دننک و  نوریب  دوخ  روشک  زا  هناخ و  زا  ار  تلم  کی  دـننک . گنرد  لّمأت و  تاملک 

داژن یلیئارـسا ، داژن  دـنداژن ؛ کی  زا  دـندرک ، عمج  اـیند  فارطا  زا  هک  یتعاـمج  نآ  نوچ  ارچ ؟ دـنراذگب . روشک  نآ  رد  دارفا  نآ  ياـج 
گنن و هیام  دـمآیم ، شیپ  نیا  زا  رتکچوک  داعبا  رد  یـسک  ره  هلیـسوهب  ایند  ياج  ره  هک  تشز  هنایارگداژن  تکرح  کـی  ینعی  يدوهی !

 - اهینیطـسلف دـیاب  دـبا  ات  دـینک  لاـیخ  امـش  هک  تسین  روطنیا  دـندروآ ... دوجوهب  روشک  کـی  داـعبا  رد  ار  نیا  اـما  دوب ؛ یگدـنکفارس 
یگدـنز روهقم  ِّتیلقا  کی  تروصهب  دـنلخاد ، نآ  رد  رگا  ای  دنـشاب ؛ ناشدوخ  نیمزرـس  زا  نوریب  ناشدالوا  دوخ و  نیمزرـس -  نابحاص 

کی هک  تسا  نیا  ارجام  لصا  تسیچ ؟ نیطسلف  يارجام  لصا  تسین ... يزیچ  نینچ  هن ، دننامب ؛ اجنیا  رد  بصاغ  ياههناگیب  نآ  دننک و 
درک و هدافتـسا  سیلگنا  تلود  اهنیا  رکف  زا  دـنداتفا . اهيدوهی  يارب  لقتـسم  روشک  کی  داـجیا  رکف  هب  اـیند  رد  ذّـفنتم  ناـیدوهی  زا  هدـع 

رکف هب  یتّدم  دنهد . رارق  ناشدوخ  روشک  ار  اجنآ  دنورب و  ادـناگوا  هب  دـندوب  رکف  هب  ًالبق  اهنآ  هتبلا  دـنک . لح  ار  دوخ  لکـشم  تساوخ 
اما دـندرک ؛ تبحـص  دوب  اـهنآ  تسد  رد  سلبارط  تقو  نآ  هک  اـهییایلاتیا  اـب  دـنتفر  اذـل  دـنورب ؛ یبـیل  روشک  زکرم  سلبارط ، هب  دـنداتفا 
ِّمهم رایـسب  ضارغا  هناـیمرواخ  رد  تـقو  نآ  اهیـسیلگنا  دـندمآ . راـنک  اهیـسیلگنا  اـب  هرخـالاب  دـنداد ؛ در  باوـج  اـهنیا  هـب  اـهییایلاتیا 
دننک ادیپ  هعسوت  جیردتب  دعب  دنوش ، دراو  تیلقا  کی  ناونع  هب  لّوا  دنیایب . هقطنم  نیا  هب  اهنیا  هک  تسا  بوخ  دندید  دنتشاد ؛ يرامعتـسا 

ءزج دنهد و  لیکـشت  تلود  و  دراد -  رارق  یـساسح  هطقن  رد  نیطـسلف  روشک  نوچ  دـنریگب -  ار  یـساّسح  هشوگ  مه  نآ  ار ، ياهشوگ  و 
تـسرد دروآ . دوجوهب  يداّحتا  هقطنم  نآ  رد  برع -  يایند  صوصخب  مالـسا -  يایند  هک  نیا  زا  دنوش  عنام  دنـشاب و  سیلگنا  نیدّحتم 

ياهدنفرت اب  دوشیم ، تیامح  روطنآ  نوریب  زا  هک  ینمشد  اما  دنک ؛ داجیا  داّحتا  دناوتیم  نمشد  دنشاب ، رایـشوه  نارگید  رگا  هک  تسا 
یکی دنزب ، ار  یکی  دوش ، کیدزن  یکی  هب  درک : مه  ار  راک  نیمه  هک  دنک  داجیا  فالتخا  دـناوتیم  نوگانوگ  ياهشور  اب  یـسوساج و 

زا جیردتب  اهنیا  دعب  دوب . رگید  یبرغ  ياهروشک  یضعب  سیلگنا و  روشک  کمک  لّوا  هجرد  رد  نیاربانب ، دنک . یتخس  یکی  اب  دبوکب ، ار 
دوجوهب يروشک  انعم  نیا  هب  اهنیا  تسا . هتفرگ  شدوخ  لاـبریز  زورما  اـت  ار  اـهنیا  مه  اـکیرما  دـندش . لـصّتم  اـکیرما  هب  ادـج و  سیلگنا 

دنتفر دندمآ ، هلیح  اب  لّوا  دندماین ؛ گنج  اب  لّوا  دوب : يروطنیا  مه  ناشفّرـصت  دندرک . فّرـصت  ار  نیطـسلف  روشک  دـندمآ  دـندروآ و 
دنچ ياهتمیق  اب  دوب ، دابآ  زبسرس و  مه  یلیخ  دندرکیم و  راک  اهنآ  يور  برع  نازرواشک  ناعراز و  هک  ار  نیطـسلف  گرزب  ياهنیمز 

دنتساوخ و ادخ  زا  مه  اهنآ  دندیرخ ؛ دندوب  اکیرما  اپورا و  رد  هک  گرزب  ياهنیمز  نیا  یلصا  ناکلام  نابحاص و  زا  یلـصا ، تمیق  ربارب 
، فورعم ءایـضدّیس "  " نیمه ناشياهلالد  زا  یکی  دـناهدرک  لقن  هک  دنتـشاد  مه  ییاهلّالد  هتبلا  دـنتخورف . اهيدوهی  نیا  هب  ار  اهنیمز 
اـهيدوهی و يارب  ناناملـسم  زا  نیمز  دـیرخ  لّـالد  اـجنآ  تفر ، نیطـسلف  هب  هک  اـجنیا  زا  هـک  دوـب  ياتدوک 1299  رد  ناـخاضر  کـیرش 

جیردتب یلدگنس ، ّتیعبس و  اب  هارمه  نشخ و  رایـسب  ًاعقاو  ياهشور  اب  دش ، اهنیا  کلم  هک  اهنیمز  دندیرخ ؛ ار  اهنیمز  دش ! اهیلیئارـسا 
اب مه  ار  ایند  یمومع  راکفا  ماگنه  نیمه  رد  دنتـشکیم و  دندزیم ، دـنتفریم ، ییاج  رد  دـندرک . اهنیمز  نیا  زا  ناعراز  جارخا  هب  عورش 

ترابع شنکر  کی  تشاد : نکر  هس  نیطسلف  رب  اهتسینویهـص  هنابـصاغ  ّطلـست  نیا  دندرکیم . بلج  ناشدوخ  فرط  هب  بیرف  غورد و 
ارادـم هنوگچـیه  اهنیا  اب  دوب . هارمه  دـیدش  تنوشخ  یتخـس و  اب  تواسق و  اب  یلـصا ، نابحاص  اب  ناشدروخرب  دوب . اهبرع  اب  تواسق  زا 

ردق نیا  تسا . بیجع  ياهفرح  نآ  زا  یکی  ایند ، یمومع  راکفا  هب  غورد  نیا  دوب . ایند  یمومع  راکفا  هب  غورد  مود ، نکر  دـندرکیمن .
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دشیم هتفگ  اهغورد  نیا  نآ ، زا  دعب  مه  نآ و  زا  لبق  مه  دنتفگ -  غورد  دوب ، اهيدوهی  تسد  هک  یتسینویهص  ياههناسر  هلیـسوهب  اهنیا 
هدنـسیون نیا  یّتح  دندرک . رواب  ار  اهنآ  ياهغورد  مه  اهیلیخ  دنتفرگ ! ار  يدوهی  نارادهیامرـس  زا  یـضعب  اهغورد  نیمه  رطاخ  هب  هک  - 

بیرف میدوب ، وا  لاـثما  مدآ و  نیا  هتفیـش  يدـنچ  یناوج  رد  مه  ناـمدوخ  هک  زین  ار  " رتراـسلپ -  ناژ   - " يوـسنارف یعاـمتجا  فوـسلیف 
ینیمزرـس نیمزرـسیب ، یمدرم  : " دوب هتـشون  مدناوخ . ار  نآ  لبق  لاس  یـس  رد  هدنب  هک  دوب  هتـشون  یباتک  رتراسلپ " ناژ   " نیمه دـنداد .

مدرم هچ  ینعی  تشادن ! مدرم  دوب و  ینیمزرـس  هک  دـندمآ  نیطـسلف  هب  دنتـشادن ؛ ینیمزرـس  هک  دـندوب  یمدرم  اهيدوهی  ینعی  " مدرمیب !
نیمزرـس رـساترس  رد  دـیوگیم  یجراخ  هدنـسیون  کـی  تسه . مه  يداـیز  دـهاوش  درکیم . راـک  دوب و  اـجنآ  رد  تلم  کـی  تشادـن ؟
روطنیا ایند  رد  هچ !؟ ینعی  مدرمیب  نیمزرـس  دـشیم . هدـید  درکیم ، راـک  مشچ  اـت  هک  دوب  يزبس  ياـیرد  لـثم  مدـنگ  عرازم  نیطـسلف ،

رد هلمظعم  یمومع »! راکفا  هب  غورد  میدرک ! دابآ  ار  اجنیا  میدمآ  ام  دوب ؛ یتخبدب  هبورخم  هکورتم  ياج  کی  نیطسلف  هک  دندرک  دومناو 
زا رتدیلپ  : » دـندرک ناشنرطاخ  مالـسلا  هیلع  اضرلایـسوم  نب  یلع  ترـضح  نارئاز  دهـشم و  مدرم  عمج  رد  زین  لاس 1375  هامریت  مراـهچ 
رد تسا . تلم  کی  هب  یکّتم  تلود و  کی  اکیرمآ ، تلود  هرخالاب  نوچ  ارچ ؟ تسا . یلاغـشا  نیطـسلف  رد  تسینویهـص  تلود  اـکیرمآ ،

! تسا هراوآ  زورما  هک  تسا  یتلم  قطانم ، نآ  نکاـس  تلم  تسین ! تلم  کـی  رب  یکّتم  یتسینویهـص ، بصاـغ  تلود  ًاـساسا  هک  یتروص 
ینابیتشپ اب  زواجتم ، وگروز و  دارفا  هّدـع  کی  زور  نآ  رد  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  بیرف  غورد و  اب  یـشکمدآ ، ملظ و  اب  لّوا  زا  لییارـسا ،

 - رفن نویلیم  کی  زا  شیب  اهنآ -  ناگدنامزاب  نادنزرف و  دـندرک و  نوریب  ار  هقطنم  نآ  یلاها  دـندمآ . نیطـسلف  هقطنم  هب  سیلگنا  تلود 
مدرم دننکیم ! یگدنز  اهخوک  رد  رداچ ، هیبش  يزیچ  ای  رداچ ، ریز  دننکیم ! یگدنز  یهاگودرا  طیارـش  رد  اهرداچ و  ریز  رد  مه  زونه 

یناسک رایتخا  رد  اهنآ  نطو  اهنآ و  ياههناخ  دـننکیم . یگدـنز  ینیـشنهاگودرا  ینیـشنخوک و  لاح  اب  نیطـسلف ، زا  جراـخ  رد  نیطـسلف ،
رد دـناهدروآ و  دوجو  هب  نیغورد  یلعج و  تلم  کی  دـناهتفر و  اجنآ  هب  اقیرفآ  زا  ایـسآ و  زا  اکیرمآ ، زا  اـیلارتسا ، زا  اـپورا ، زا  هک  تسا 

تسا نیا  یمالسا  يروهمج  هانگ  درادن . یتّیوه  دوجو و  یتلم ، نینچ  ًاساسا  دنراد ! مه  یتلود  دننکیم و  یگدنز  تلم ، کی  مان  هب  اجنآ 
ناـمتک ار  قح  فرح  نیمه  اـکیرما  عیمطت  اـب  اـی  سرت  زا  هک  رگید  ياـهتلود  فـالخ  رب  یمالـسا  يروهمج  دـنزیم ! ار  فرح  نیا  هک 

هک مینک  راکنا  میناوتیمن  ام  تسا . لطاب  لطاب ، تسا و  ّقح  قح ، دیوگیم  دنزیم و  تحارص  هب  ار  فرح  نیا  دنتشاد ، هدیـشوپ  هدرک و 
نآ تسا ؛ هدش  بصغ  نیطسلف  مدرم  زا  نیطسلف ، نیمزرس  هک  مینک  راکنا  میناوتیمن  تسا . هراوآ  زورما  یلو  هتشاد ، دوجو  نیطسلف  تلم 

اب لیئارسا  تلود  ماع . لتق  یکاّفـس و  روز و  لامعا  غورد و  بیرف و  یـشکمدآ و  راتـشک و  اب  هکلب  تکازن ، اب  ًارهاظ  شور  کی  اب  هن  مه 
نیرجاـهم ياـپ  لـباقم  رد  تلم  کـی  قوـقح  دـمآ . دوـجو  هب  یناـسنا  ياـهشزرا  هـب  ندزدـگل  یکاّفـس و  بـیرف و  ردـغ و  ماـع و  لـتق 

مـسارم رد  دوخ  یخیرات  ینارنخـس  رد  نینچمه  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  دش ». ینابرق  دندش ، یلاغـشا  نیطـسلف  دراو  هک  تسینویهص 
هک تسا  تسد  رد  یلیالد  : » دـندومرف نارهت  رد  تشهبیدرا 1380  مراهچ  رد  نیطـسلف  هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ 

ياهحرط زا  ياهعومجم  اب  مه  اهیسیلگنا  و  دندیناچوک ... نیطـسلف  هب  يدوهی  مان  هب  ار  اپورا  قرـش  يدوهیریغ  ِشابوا  لذارا و  زا  ياهّدع 
زامن ياههبطخ  رد  نینچمه  ناشیا  دندرک ». هراوآ  شیوخ  هناشاک  هناخ و  زا  ار  ناناملـسم  دندروآ و  نیطـسلف  هب  ار  نایدوهی  هدشباسح ،

ار هّدع  کی  دننک و  نوریب  روشک  نیا  زا  ار  یتلم  دنیایب  هک  درکیم  رواب  یـسک  هچ  : » دـنتفگ لاس 1375  هاميد  زور 28  رد  نارهت  هعمج 
ربهر تسا ». يایندرکنرواب  بیجع و  یلیخ  رما  دنهد ؟ لیکشت  روشک  کی  حالطـصا  هب  دنروایب و  اج  نیا  هب  دننک و  عمج  ایند  فارطا  زا 

زین نیطـسلف  هضافتنا  زا  تیامح  رد  مالـسا  ناهج  ياههناسر  یللملانیب  شیاـمه  رد  ناگدننکتکرـش  رادـید  رد  یمالـسا  بـالقنا  مظعم 
لیئارسا نادنزرف  هب  هک  تسا  ینیمزرـس  اجنیا  هک  نیا  تاروت و  رد  هدش  رکذ  ياهناتـساد  رب  هیکت  اب  ایند ، زا  يرگید  شخب  رد  : » دندومرف

دناهتسناوت اهنیا  مدرک ، هظحالم  يرامآ  رد  نم  هک  يروط  نآ  دندرک . لدمه  رکفمه و  دوخ  اب  مه  ار  نایحیسم  زا  يرایسب  هدش ، هدیشخب 
يدوهی ریغ  تسینویهـص  اهنویلیم  تاغیلبت ، نیمه  اب  یمومع ، راکفا  هناوتـشپ  ناونع  هب  اکیرما -  رد  ًاتدمع  هلمج  زا  اهروشک -  یخرب  رد 

رد : » دندوب هدرک  دیکأت  لاس 1369  هامرذآ  مهدزیـس  رد  نیطـسلف  یمالـسا  سنارفنک  ياضعا  اب  رادید  رد  نینچمه  ناشیا  دننک »! تسرد 
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بجو ره  درادن . دوجو  یتوافت  چیه  لاس 1967  زا  دعب  لبق و  هدشلاغشا  ياهنیمزرس  نایم  تسا و  لیئارسا  وحم  فده ، نیطسلف ، هلأسم 
بصاغ یتموکح  نیطسلف ، ناملسم  مدرم  مالسا و  تیمکاح  زج  هب  یتیمکاح  ره  تسا و  نیملسم  هناخ  زا  بجو  کی  نیطـسلف ، كاخ  زا 

سراف يرازگربخ  عبنم : دوشیم ». بوسحم 

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یناهج  رابکتسا  رامعتسا و 

هچنآ رامعتـسا  لباقم  يدـس  یـسایس  تفرعم  ناگداز  يربکا  رجُح  هدنـسیون : يربهر  مظعم  ماقم  هاگدـید  زا  یناهج  رابکتـسا  رامعتـسا و 
ایند رد  بالقنا  مایپ  تشاد و  دوجو  ایند  رد  اهفرح  نیا  همه  هک  دوب  یطیارـش  رد  درک ،  حرطم  ایند  رد  یـسایس  تفرعم  ناونع  هب  بـالقنا 
نآ رد  نارکفنـشور ،  اهتلم و  همه  تسا .  هلزلز  نآ  دـنریگب ،  عضوم  بالقنا  نیا  هیلع  تسا  هدرک  راداو  ار  اهنآ  هچنآ  درک .  داـجیا  هلزلز 

ایس و هجراخ و  ترازو  هاگتسد  هب  هتسباو  یبرغ  نارکفنشور  حالطصا  هب  هک  ییاهفرح  همه  مه  زورما  دندرک .  کیکشت  یلاشوپ  میهافم 
یم دنتسین ،  انعم  نآ  هب  دازآ  هجو  چیه  هب  دنراد و  دازآ  مان  هک  یتاعوبطم  رد  ای  دننک  یم  يراج  نابز  رب  اکیرمآ  نوگانوگ  ياههاگتـسد 

مالسا يایند  نوریب  یّتح  هچ  مالسا ،  يایند  رد  هچ  ایند ،  رسارس  نانیبزیت  نارکفنشور و  ناوج و  لسن  رظن  رد  دننک ،  یم  رشتنم  دنـسیون و 
دنروآ و یمن  ور  هب  نارادمتسایس  هتبلا  تسا .  هدش  در  عطاق  روط  هب  اهنآ  زا  يرایسب  هتفرگ و  رارق  دیدرت  دروم  هتفر و  لاؤس  ریز  ًالماک  – 

بالقنا درک .  ار  دوخ  راک  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  اـما  دـننک ؛  یم  رارکت  هنارادـمتردق  شور  اـب  یـسایس و  عضوم  زا  ار  اـهفرح  نیمه 
بالقنا تسا .  عونمم  مالـسا  رظن  زا  سک ، ره  يوس  زا  یمان و  ره  اب  يأر ،  هب  دادبتـسا  اب  داد ،  هئارا  هک  يا  یـسایس  تفرعم  رد  یمالـسا 

اهتلم عفانم  ندرک  هضبق  زیمآرهق و  نشخ و  ياهیبلط  گنج  مولظم و  ياهتلم  هب  زواجت  تلاخد و  يزادـنا و  تسد  رابکتـسا و  اـب  یمالـسا 
یمالـسا و ماظن  یـسایس  بتکم  ناونع  هب  دیـشوج ؛  مالـسا  لد  زا  هک  تسا  یمیهافم  اهنیا  درک .  تفلاـخم  مه  رهاـظ  شوخ  ياـهمان  ریز 

زامن رد  هتبلا  مالسا  يایند  يرادیب   24/6/81 دندروآ .  دورف  میظعت  رس  نآ  لباقم  رد  همه  دش و  هضرع  ولبات و  ایند  رد  یمالـسا  يروهمج 
تلم يارب  ار  بلطم  ّبل  تقیقح و  ملیاـم  هکلب  مزادرپب ؛  یـسایس  لـیلحت  هب  مهاوخ  یمن  زیزع ،  نارازگزاـمن  امـش  اـب  رادـید  رد  هعمج و 

نیا دـنا .  هدروخ  مالـسا  زا  ار  هبرـض  نیرتگرزب  اج  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  یمالـسا  ناریا  اب  اـهنآ  ینمـشد  منک .  نشور  ناـمزیزع 
ام روشک  رد  ناناملـسم  يرادیب  تکرب  هب  مالـسا ،  يایند  رد  يرادیب  هک  نیا  امک  دوش ؛  رارکت  مه  رگید  ياهروشک  رد  دوب  نکمم  هبرض 

هداد رارق  لماک  تسب  نب  رد  ار  لیئارـسا  اکیرما و  تقیقح  رد  هک  نیطـسلف  تلم  يرادـیب  مهم  رایـسب  هلأـسم  نیمه  زورما  دـمآ .  دوجو  هب 
يراک دوشب  نیطـسلف  تلم  هلیـسو  هب  هک  درک  یمن  رّوصت  یـسک  نآ  زا  لبقالا  و  تسا ،  هدـمآ  دوجو  هب  ناریا  تلم  يرادـیب  رثا  رب  تسا ، 

رد زورما  هک  تسا  هداتفین  قافتا  يزیچ  نینچ  هرود ،  نیا  ات  دنوش .  هدیشک  شلاچ  هب  اکیرما  بصاغ و  ياهتسینویهص  لیئارسا و  هک  درک 
اکیرما و زا  ترفن  حور  زورما   1/9/81 تسا .  روط  نیمه  مه  رگید  ياهروشک  رد  ناملسم  ياهتلم  يرادیب  درذگ .  یم  یلاغشا  نیطـسلف 
هک یتزع  هب  لیم  دنک .  یم  ادیپ  هعسوت  رتشیب  زور  هب  زور  مالـسا  يایند  رد  اهروشک ،  رد  اکیرما  ناگدناشن  تسد  زا  اکیرما و  تالخادم 
 ، دندیـسرت یم  نآ  زا  هک  يزیچ  دنک .  یم  ادیپ  دشر  دوش و  یم  هدـنز  زور  هب  زور  اهتلم  رد  زورما  دوش ،  یم  اهتلم  دـیاع  مالـسا  هیحان  زا 
ولج دنتسناوتن  اما  دنتفرگ ؛  ار  نیا  ولج  فلتخم  ياهشور  اب  دوش .  رارکت  مه  رگید  ياهروشک  رد  ًانیع  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  دوب  نیا 
نیا هب  دیاب  ام  تسا ؛  هدرک  ادیپ  شرتسگ  مالـسا  يایند  همه  رد  یمالـسا  يرادیب  دـنریگب .  ار  یمالـسا  يرادـیب  یمالـسا و  رکف  شرتسگ 
نیا تسا .  هتکن  نیمه  مه  ام  تلم  روشک و  اب  اهنآ  ینمشد  یلصا  لماع  اکیرمآ  ینمـشد  یلـصا  لماع   1/9/81 میشاب .  هتشاد  هّجوت  هتکن 

اب ینمـشد  زا  اهییاکیرما  درذگ ،  یم  لاس 81 ) ات   ) لاس راهچ  تسیب و  بیرق  هک  نونکات  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  دـینک  یم  هظحـالم  هک 
اج نیا  تسا .  نیمه  تلع  دنا ،  هداتسیان  زاب  ینمـشد  زا  هظحل  کی  دنا و  هدیـشکن  تسد  زگره  یمالـسا  يروهمج  ماظن  روشک و  تلم و 
هب دنتـسناوت  اهنآ  درک و  رادـیب  ار  تلم  نیا  یمالـسا  نامیا  یمالـسا و  رکف  اما  دوب ؛  اـهییاکیرما  ناـما  نما و  يداـصتقا  یـسایس و  هاـگیاپ 

هبرض نیرتگرزب  ام  روشک  رد  مالسا  تقیقح ،  رد  دننک .  هاتوک  ار  رگلواپچ  يوگروز  هاوخ  هدایز  بلط  هطلـس  نیا  تسد  مالـسا ،  تکرب 
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دیـشاب هتـشاد  هّجوت  هتبلا  دننک .  یم  یتامادـقا  راهم  یب  دـنراد و  ار  هنیک  نیرتگرزب  مه  اهنآ  نیاربانب  تسا .  هدز  ییاکیرما  رابکتـسا  هب  ار 
ینعی دروآ ،  یم  يریذـپ  هابتـشا  تردـق ،  یتسم  ًالومعم  هک   – دـنتردق تسم  هک  ییاه  هعومجم  اهناسنا و  همه  لثم  مه  اهییاکیرما  زورما 

؛  دننک یم  هچ  دنمهف  یمن  تسرد  دنتردق و  تسم  اهنآ  دنوش .  یم  یشحاف  ياهاطخ  راچد  دوش  یم  شحاف  ياطخ  هابتشا و  راچد  ناسنا 
مه نادنچ  هک  يا  هدنیآ  رد  درک .  دهاوخ  یلاخ  یّلک  هب  ار  ناشیاپ  ریز  تاهابتـشا ،  نیمه  دنوش و  یم  بکترم  ار  یگرزب  تاهابتـشا  اذل 

اهوگدنلب تسین .  دننک  یم  دادملق  اهنآ  هک  روط  نآ  تیعضو  دروآ .  دهاوخ  رد  وناز  هب  ار  اکیرما  شحاف ،  تاهابتشا  نیمه  تسین ،  رود 
نآ اب  دـیاب  تسا و  رهاق  تردـق  کی  اکیرما  تسین ؛  يا  هراچ  رگید  هک «  دـننک  یم  دومناو  نینچ  رانک  هشوگ و  رد  ناشیاه  یچتاغیلبت  و 
مه هابتـشا  نیا  دنک و  یم  هابتـشا  تردـق ،  یتسم  رطاخ  هب  رهاق  تردـق  نیا  تسین .  هنوگ  نیا  اما  دـمآ ؛ »  رانک  نآ  اب  يوحن  هب  تخاس و 

 . تسا هداد  ماجنا  یگرزب  راک  هچ  دـنادب  دـیاب  ناریا  تلم   1/9/81 دروآ .  یم  دوجو  هب  ار  یکاـنرطخ  رایـسب  لادوگ  هرفح و  وا  ياـپ  ریز 
اب دننکب ؟ ار  راک  نیا  هنوگچ  دننک  زکرمتم  یمالسا  يروهمج  ماظن  هیلع  ار  دوخ  تّمه  همه  نانمشد  یطیارش ،  نینچ  رد  هک  تسا  یعیبط 

شیپ زا  يراک  دـندید  دـندرک و  هبرجت  ار  يزادـنارب  ياهـشور  اتدوک و  دـنناد  یم  مه  ناشدوخ  دـنرب ؛  یمن  شیپ  زا  يراک  یماظن  هلمح 
اب فلاخم  ياـه  هزیگنا  راـکفا و  دـننک ؛  ذوفن  تلم  نورد  رد  هک  تسا  نیا  نآ  دـنام و  یمن  یقاـب  رتشیب  اـهنآ  يارب  هار  کـی  دـنرب .  یمن 

همشچرس هب  تبسن  ار  مدرم  ياهلد  جیردت  هب  دنهد ؛  شرتسگ  یمالسا  بالقنا  هب  تبسن  ییوگاوران  تناها و  تمهت و  اب  هارمه  ار  مالـسا 
ياهیزیر همانرب  اهراک و  وزج  نیا  دـننک .  درـس  تسا ،  هدرک  تمواقم  تکرح و  هب  راداو  اـهلاس  لوط  رد  ار  اـهنآ  هک  یـضاّیف  ناـشوج و 
یشاپورف دشاپب !  ورف  یمالسا  ماظن  میهاوخ  یم  ام  دنا  هتفگ  دنا و  هدرک  ریبعت  یشاپورف »  هب «  تکرح  نیا  زا  اهنآ  دوخ  تساهنآ .  یلـصا 

دنشاب هتشادن  ماظن  زا  ار  مزال  ینابیتشپ  مدرم  دننک و  یلدود  لزلزت و  دیدرت و  راچد  بالقنا  ياهنامرآ  هب  تبـسن  ار  تلم  ینعی  هچ ؟  ینعی 
هدرک ضرع  ررکم  ناریا  تلم  هب  هدنب  ینمشد  شورو  ینمشد  نتخانش  نمشد ،  نتخانش  زا  رتمهم   1/9/81 تسا .  نمشد  تسایس  نیا ،  . 
ندرک ینمـشد  شور  ینمـشد و  تخانـش  نمـشد ،  نتخانـش  زا  رتمهم  هک  مدرک  ضرع  شیپ  لاسود  یکی  مه  هعمج  زامن  نیمه  رد  ما ؛ 
زورما دنـسانش .  یم  ار  نمـشد  همه ،  درک .  دهاوخ  عمج  ار  دوخ  ساوح  دوش ،  یم  دراو  یهار  هچ  زا  نمـشد  دـنادب  ناسنا  رگا  تسوا . 

 ، عوـضوم نیا  هب  تسین ؛  یّکـش  نیا  رد  تساـکیرمآ .  ّربـکتم  يرابکتـسا و  تلود  وا ،  يدازآ  لالقتـسا و  نمـشد  ناریا و  تـلم  نمـشد 
یلصا تفلاخم  ًاقاّفتا  اما  میتسین ؛  فلاخم  ناریا  تلم  اب  ام  دنیوگ  یم  هناراکایر  هناسولپاچ و  یهاگ  هتبلا  دننک .  یم  فارتعا  مه  ناشدوخ 

هناـقداص و یناـبیتشپ  نیا  هک  تسا  ناریا  تلم  تخادـنا ؛ هار  هب  ار  میظع  ماـیق  نیا  هک  تسا  ناریا  تلم  نوـچ  تسا ؛  ناریا  تـلم  اـب  اـهنآ 
ماظن و ناـبیتشپ  ناریا  تلم  رگا  ـالاو  دزروب ؛  عمط  دـناوتن  اـکیرما  هدـش  بجوم  هک  تسا  ناریا  تلم  دـنک ؛  یم  مالـسا  زا  ار  هنادـنمتریغ 
ار ینمشد  شور  اما  میسانش ؛  یم  ار  نمشد  نیا  ام  دنتـسیاب ؟  اهیهاوخ  هدایز  نیا  لباقم  رد  دنتـسناوت  یم  نالوؤسم  رگم  دوبن ،  نالوؤسم 

ياهنامرآ هب  تبـسن  يدرـسلد  داجیا  تسا ؛  مدرم  داحآ  نایم  هنیک  ترفن و  فالتخا و  داـجیا  ینمـشد ،  شور  زورما  تخانـش .  دـیاب  مه 
مظن  1/9/81 درادن .  یناوخمه  چیه  مدرم  میظع  تکرح  اب  هک  تسا  ییاهراعـش  حرط  مدرم و  ياهراعـش  ندرک  فرحنم  تسا ؛  یمالـسا 
روط نیا  ملاع  حطس  رد  اهنآ ،  هب  هتسباو  نارکفنشور  ایند و  يرابکتـسا  زکارم  یتاغیلبت  ياههاگتـسد  زورما  تسین  يدبا  یناهج ،  هناملاظ 
یم دـننک و  یم  هزرابم  ییارگناـمرآ  بـالقنا و  رکف  اـب  تسین .  نکمم  ینونک  هناـملاظ  مظن  لـباقم  رد  یتکرح  چـیه  هک  دـننک  یم  غیلبت 

داقتعا دنهدن .  ناشن  یلمعلا  سکع  چیه  نآ  لباقم  رد  دنزاسب و  ایند  هناملاظ  ینونک  تیعـضو  نیمه  هب  هک  دننک  دعاقتم  ار  اهتلم  دنهاوخ 
ةالّـصلا هیلع  يدهم  روهظ  هب  داقتعا  اب  ام  تلم  مومع  نارکفنـشور و  ناناوج و  تسا .  هناملاظ  طلغ و  تاغیلبت  نیا  لباقم  هطقن  يدهم ،  هب 

نآ اب  دوش  یم  تسین ؛  يدبا  تسا و  لاوز  لباق  یناهج ،  هناملاظ  مظن  هک  دـنهد  یم  شرورپ  دوخ  لد  رد  ار  خـسار  داقتعا  نیا  مالّـسلا  و 
دنتسه یناگبخن  میناد ،  یمن  ار  اج  همه  ایند ،  ياهروشک  زا  یلیخ  رد  اهزغم  فرـصم   30/7/81 درک .  یگداتسیا  نآ  لباقم  رد  هزرابم و 

ناگبخن و دنراد .  اهییاکیرما  مه  زورما  دنتـشاد ،  مه  اهیوروش  دندوب ،  مه  اهیـسیلگنا  نامز  اهنیا  دنا .  يرابکتـسا  زکارم  زومآ  تسد  هک 
ناوـنع هـب  دـنناد ،  یم  ناـشدوخ  هـک  ییاهـشور  اـب  عـیمطت و  اـب  ار  اـهنآ  دـننک و  یم  باـختنا  ار  یناگدرکلیــصحت  ناگدـناوخ و  سرد 
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اهنآ ياه  هدـیا  يارب  دـننک و  رارکت  دـننزب و  ار  اهنآ  فرح  هک  تسا  نیا  اهنیا  راک  دـنهد .  یم  رارق  اهروشک  لخاد  رد  دوخ  ناـیوگنخس 
هک دنراد  ییاهوگدنلب  اهنیا  دنا .  هدوب  مه  بالقنا  لّوا  زا  دنتـسه و  مه  زورما  دنا ؛  هدوب  مه  ام  روشک  رد  یناسک  نینچ  دنیامن . لالدتـسا 
زا یکی  تسا ،  نکاـس  نآ  رد  یمالـسا  تّما  هک  يا  هقطنم   1/9/81 دـننک .  رارکت  ار  اهنآ  ياهفرح  ای  تارظن و  دـننزب و  فرح  اهنآ  يارب 

دیاب دراد و  جایتحا  اهنآ  ياهزغم  فرـصم و  رازاـب  یلم و  تورث  ینیمزریز و  تورث  هب  رابکتـسا  تسا .  نیمز  هرک  يور  قطاـنم  نیرتمهم 
لـصا اب  اذل  تسین .  یلمع  نآرق  شخبتایح  میلاعت  تایآ و  مالـسا و  ینارون  ماکحا  مالـسا و  ندوب  اب  وزرآ ،  نیا  دـنک و  فّرـصت  ار  اهنآ 

اب تسا .  هدنامن  یقاب  يزیچ  مالسا  زا  دندرک  یم  لایخ  یناهج  رابکتسا  نارادمدرـس  زور  کی   15/9/81 دنفلاخم .  نمشد و  میلاعت ،  نیا 
یمالسا و تریغ  یمالسا و  هیحور  یمالسا و  میلاعت  زا  دندرک  یم  لایخ  دندوب ،  هتخادنا  هار  ایند  رد  هک  يا  ینارتوهش  بادنگ  بالیس و 

ندش هتـشارفارب  ّالوا  دنا .  هدرک  هابتـشا  دندید  دعب  اما  تسا ؛  هدـنامن  یقاب  ناناملـسم  نایم  رد  يزیچ  یمالـسا  هزیگنا  یمالـسا و  ییاسراپ 
زا ار  اهنآ  مالـسا ،  يایند  همه  رد  یمالـسا  يرادـیب  ًایناث  راختفا ؛  ُرپ  فرـش و  اب  تلم  نیا  ناـیم  گرزب و  ناریا  رد  یمالـسا  رادـتقا  مچرپ 

مالسا و يایند  زورما  دننک .  یم  هزرابم  نآ  اب  اذل  تسا .  تبالص  ُرپ  ناشخرد و  رایسب  تقیقح  کی  مالسا  دندیمهف  دروآ و  نوریب  تلفغ 
ياهروشک رد  دیوگ  یم  اهنآ  هب  دـنراد ،  اهنآ  دوخ  هک  یتاعالطا  دـینیب  یم  امـش  اذـل  دـنا .  هدرک  كرد  ار  تقیقح  نیا  یمالـسا  ياهتلم 

یعس دوخ  تاریبعت  رد  اهنآ  نارادمدرس  رابکتسا و  يدایا  هچ  رگا  دنروفنم .  نآ  نارادمدرس  رابکتسا و  مسینویهص و  اکیرما و  یمالـسا ، 
ینمشد ناناملـسم  اب  ام  دنیوگ  یم  دنناشوپب –  دتفیب ،  نوریب  هدرپ  زا  یمالـسا  تّما  يارب  اهنآ  زار  دش  بجوم  هک  ار  یتاهابتـشا  دننک  یم 

مه نادنچ  هک  اکیرما - مسینویهـص و  رابکتـسا ،  ياه  هشقن  لمع و  زورما  تسانعم .  یب  هناوتـشپ و  یب  ینخـس  هلمج ،  نیا  اما  میرادـن – 
بالقنا يزوریپ  زا  لـبق  ناریا  رد  رامعتـسا   15/9/81 دننمـشد .  یمالـسا  تّما  مالـسا و  اب  هک  دـهد  یم  ناشن  تسین –  ناـهنپ  هدیـشوپ و 

ياهتـسایس دوب .  اکیرما  هب  رادافو  مه  یلیخ  دـش و  یم  بوسحم  هقطنم  نیا  رد  اکیرما  يروتارپما  هعومجم  زا  یئزج  ام  روشک  یمالـسا ، 
رد ناگیار  تروص  هب  یلم  ياهتورث  دـش .  یم  لاـمعا  تشاد ،  یتسد  نآ  رد  هک  ییاـج  ره  رد  روشک ،  نیا  هلیـسو  هب  ناریا و  رد  اـکیرما 

هدارا راـیتخا  رد  همه  زور ،  نآ  هتـسباو  ییاـضق  هاگتـسد  یـشیامن و  یـشیامرف و  سلجم  تلود ،  یـسایس ، رـصانع  دوـب .  اـکیرما  راـیتخا 
 ، دوب يوروش  ایند  رد  اکیرما  گرزب  بیقر  زور  نآ  هتبلا  دـندوب .  روط  نیمه  شیبو  مک  ًابلاغ  مه  ام  هیاسمه  ياهروشک  دوب .  اـهییاکیرما 

ورف رتاـباحم  یب  رتـنینوخ و  اـم  روشک  رد  ار  دوـخ  هطلـس  هجنپ ي  اـهییاکیرما  تهج  نیمه  هب  تشاد و  رارق  اـم  یگیاـسمه  رد  مه  نآ  هک 
یّتح درک - روشک  نیا  زا  اکیرما  هک  یتراغ  همه  نیا  اب  دوب –  اکیرما  هطلس  ریز  هک  ام  روشک  دوب !  یعاضوا  روشک  نیا  رد  دندوب .  هدرک 

یتعنـص راک  کی  هن  میدرک و  يداصتقا  تفرـشیپ  هن  میدرک ،  یملع  تفرـشیپ  هن  هرود  نآ  رد  تشادن .  رب  تفرـشیپ  تمـس  هب  مدـق  کی 
فرـصم طقف  هن  میدوب .  ییاکیرما  ریغ  ییاکیرما و  تاعونـصم  رازاب  هدـننک  فرـصم  هتـسباو و  دـص  رد  دـص  روشک  کی  میداد .  ماجنا 

هقطنم کـی  میدوب !  مه  هریغ  یگنهرف و  يزرواـشک و  تـالوصحم  هدـننک  فرـصم  هکلب  یتعنـص ،  ياـه  هدروآرف  تاعونـصم و  هدـننک 
یم هرادا  اهنامه  تقیقح  رد  مه  ار  اکیرما  تلود  هک  دوب  ییاهیناپمک  رایتخا  رد  ییاکیرما و  ياهتـسایس  قلط  کلم  ناریا ،  لـثم  دـنمتورث 

ام خـیرات  رد  ون  نارود  کی  عورـش  بالقنا  نیا  دنتـسناد  یم  دوخ  ّتیعر  ار  مدرم  دوخ و  لام  ار  تکلمم   13/8/81 دننک .  یم  دـندرک و 
نیا رایتخا  همه  هماکدوخ  دبتسم و  روتاتکید و  ناهاشداپ  میدوب ؛  دادبتسا  راچد  ناریا  تلم  ام  هتشذگ ،  رد  ینالوط  نارود  کی  رد  دوب . 
نیا رب  يولهپ –  نارود  همه  ات  راـجاق  نارود  رخاوا  زا  ینعی  ریخا - نارود  رد  دنتـسناد .  یم  دوخ  ّتیعر  ار  مدرم  دوخ و  لاـم  ار  تکلمم 

ناـمرف هب  شوگ  هتـسباو و  دـندوب ،  روتاـتکید  رگا  میدـق  ناـهاشداپ  دوـب .  یگتـسباو  نآ  دـش و  هفاـضا  رگید  ضرم  درد و  کـی  هدـیدپ 
دـش نیا  هتـسباو !  مه  دـندوب و  روتاـتکید  مه  ناـهاشداپ ،  يولهپ ،  نارود  همه  راـجاق و  نارود  رخاوا  زا  اـما  دـندوبن ؛  هناـگیب  ياهتردـق 
يور ام و  روشک  رد  يدایز  تاعبت  راثآ و  یگتسباو  يروتاتکید و  نیا  هتشذگ .  نارود  رد  ناریا  رب  مکاح  یسایس  ماظن  فعاضم  يرامیب 

ماک هب  ار  ام  یعیبط  ياهتورث  عبانم و  تشاد ؛ هگن  هدـنام  بقع  ار  ام  روشک  هکدوب  یگتـسباو  يروتاـتکید و  نیمه  تسا .  هتـشاد  اـم  تلم 
 – شناد هدننک  هدافتسا  میدوب ،  ملع  رادمچرپ  ایند  رد  زور  کی  هک  ام  دش و  ام  تلم  یملع  يرکف و  تفرشیپ  دشر و  عنام  داد و  نانمشد 
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ره مه  اهنآ  میدرک !  زارد  نارگید  تمـس  هب  زاین  تسد  میدـش و  نارگید –  شناد  ياه  هدنامـسپ  تیمها و  مک  فیعـض و  طاقن  مه  نآ 
ام تلم  نیاربانب  دندرک .  عنم  دنتساوخن –  مه  ًابلاغ  هک  دنتـساوخن –  مه  تقو  ره  دنتـشاذگ ؛  ام  تسد  فک  یمک  زیچ  دنتـساوخ ،  تقو 

هـشقن مه  هدـنیآ  يارب  تفر .  مه  ام  عبانم  رگید  تفن و  دـش .  فیعـض  هداتفا و  بقع  یتلم  یگتـسباو ،  نآ  يروتاـتکید و  نآ  تمائـش  هب 
حوضو هب  دنک ،  یم  هاگن  يولهپ  موش  تموکح  ریخا  نارود  دانـسا  هب  یتقو  ناسنا  دندوب .  هدیـشک  هتـشذگ  زا  رتکانرطخ  بتارم  هب  ییاه 

ار ام  رگید  لاس  دص  زاب  ارجا  تروص  رد  هک  دنتـشاد  یکانرطخ  رایـسب  ياه  همانرب  تلم  نیا  روشک و  نیا  هدـنیآ  يارب  اهنیا  هک  دـنیب  یم 
بالقنا یلـصا  تیـصوصخ  راهچ  دش .  عورـش  ام  تلم  خیرات  رد  ینیون  نارود  درک و  عطق  ار  دنور  نیا  دمآ  بالقنا  تخادنا .  یم  بقع 

 ، اهینمـشد اهتفلاخم و  همه  مغر  یلع  هک  تسا  یمکحتـسم  ياه  هیاپ  تفرـشیپ ،  يرواـبدوخ و  يدازآ ،  لالقتـسا ،  زا  تسا  تراـبع  هک 
دنتـسین روـبجم  رگید  ناریا  تلود  تلم و  هک  نیا  ینعی  لالقتـسا  تلم  لالقتـسا   24/11/82 درک .  يراذـگ  هیاپ  تکلمم  نیارد  بـالقنا 

ینابرق ار  روشک  حـلاصم  اهنآ  رگا  دوش ؛  ماجنا  اهنآ  لیم  قبط  رب  دنتـساوخ ،  هچ  ره  ناگناگیب  دـننک .  لوبق  ار  هناـگیب  ياهتردـق  لـیمحت 
تلود درک ،  تفلاخم  مه  تلم  رگا  دـنزن ؛  فرح  یـسک  دـندرک ،  زواجت  ضّرعت و  روشک  یلم  عباـنم  هب  رگا  دـنزن ؛  مد  تلود  دـندرک ، 

بالقنا میدرک .  سمل  ار  نآ  دوخ  ناج  مسج و  تشوگ و  تسوپ و  اب  ام  دوخ  يولهپ ،  نارود  رد  هک  دوب  یعضو  نیا  دنزب !  شرس  يوت 
هب روبجم  ار  ام  ذوفن و  لامعا  ام  روشک  لئاسم  رد  دـناوت  یمن  اـیند  رد  یتردـق  چـیه  زورما  درک .  لقتـسم  ار  تلود  روشک و  تلم و  دـمآ 

تواضق رگاشامت و  تلم ،  دنهد .  یم  ماجنا  دنداد ،  صیخشت  تحلـصم  هک  ار  يراک  ره  دننک و  یم  هاگن  روشک  نالوؤسم  دنک .  يراک 
رایتخا دنک ؛  یم  ضوع  ار  اهنآ   ، دیدنسپن رگا  دتـسیا ؛  یم  نالوؤسم  رـس  تشپ  هدیدنـسپ ،  ار  اهنآ  رگا  تسا ؛  نالوؤسم  ياهراک  هدننک 

ار اهزیچ  همه  اهییاکیرما  ام ،  مولظم  یلو  مواقم  عاجش و  تلم  زیزع و  روشک  دروم  رد  يدیماان  يدرسلد و   24/11/82 تسا .  تلم  تسد 
دنربب شیپ  ار  دوخ  ياهراک  ندناسرت ،  هیاس  رد  دنناسرتب و  دننک ،  دیدهت  دنـشکب ،  دایرف  هک  تسا  هبرجت  کی  مه  نیا  دنا .  هدرک  هبرجت 

زیچ دـنچ  ًاعومجم  دـنراد ،  وزرآ  ناناوج –  امـش  صوصخ  هب  ناریا –  نمؤم  عاجـش و  تلم  امـش  ام و  زیزع  روشک  دروم  رد  اهنآ  هچنآ  . 
ندـیرخ اب  هدرکن  يادـخ  يدـیماان و  يدرـسلد و  فالتخا و  داجیا  اب  هک  تسا  نیا  یکی  دـننک :  یم  لاـبند  ار  نآ  مه  راـنک  رد  هک  تسا 

یمالـسا تلود  کی  هک  ناری –  تلود  دنراذگن  دننک و  لزلزتم  روشک  رد  هدنزاسو  یـساسا  تامادـقا  يارب  ار  نادرمتلود  مزع  اهیـضعب ، 
رد ار  دوخ  هطلـس  دهاوخ  یم  هک  یماظن  دنک .  یگدیـسر  مدرم  ّقح  هب  یقیقح و  تابلاطم  هب  تسا –  هدرک  دـنلب  ار  مالـسا  مچرپ  تسا و 
رد رگا  تسوا .  يارب  مزال  ياهراک  زا  یکی  نیا  دربب ،  ورف  تلم  نیا  مسج  رد  ار  دوخ  هجنپ  دنک و  رارقرب  هبترم  ود  هتشذگ  لثم  ام  روشک 

عیسو رایـسب  يا  هناسر  تاغیلبت  رد  دینیب  یم  اذل  دننک .  درـسلد  یمالـسا  ماظن  زا  ار  مدرم  هک  دش  دهاوخ  نیا  هجیتن  دنوش ،  قفوم  راک  نیا 
هریت و ار  قـفا  هدـنیآ و   13/8/81 دندرـسلد .  یـضاران و  دندیـسرن و  دوخ  ياـه  هتـساوخ  هب  مدرم  هک  دـننک  یم  غیلبت  مئاد  روط  هب  دوخ ، 

یم هک  يا  یـساسا  ياه  هزیگنا  اهیگتـسبلد و  هک  تسا  نیا  دنک ،  ادیپ  ققحت  دـنهاوخ  یم  اهنآ  هک  یمود  راک  نداد  هولج  مهبمو  کیرات 
 ، دننک ضوع  ار  اهنامیا  دننادرگرب ،  ار  اهرواب  دننک ؛  فیعض  درادب ،  هگن  اهنآ  لباقم  رد  هچراپکی  تروص  هب  مواقم و  ار  تلم  نیا  دناوت 

تردق یلیخ  ایند  رد  اه  هناسر  تسا .  هناسر  مه  اهنآ  راک  رازبا  دنهد .  هولج  مهبم  کیرات و  هریت و  ار  قفا  هدنیآ و  دننک و  روک  ار  اهدیما 
هچ اـیند –  ياـه  هناـسر  نیرتـمهم  هک  دـیناد  یم  دـینادب و  دـنهد .  یم  ماـجنا  ار  گرزب  یلیخ  ياـهراک  دوخ ،  ناـبحاص  عفن  هب  دـنراد و 

رابکتـسا یلـصا  ياه  هیاپ  نامه  ینعی  تسا ؛  ناراد  هیامرـس  هب  قلعتم  گرزب –  ياه  همانزور  هچ  اهنویزیولت ،  ویدار و  هچ  اـهیرازگربخ ، 
کی مه  نیا  نیارباـنب ،  دوش .  یم  میظنت  اـهنآ  حـلاصم  عفاـنم و  قـبط  رب  زیچ  همه  دـننک ،  یم  شخپ  اـیند  رد  هک  ییاـهربخ  رد  یناـهج . 

 ، دراد یم  هگن  ضّرعتم  زواجتم و  نمـشد  لباقم  رد  ار  اهنآ  هک  یـشالت  ناوت و  دـیما و  هیاـمناج  زا  ار  ناـناوج  مدرم و  هک  تسا  هتـساوخ 
یلم و تدـحو  هک  تسا  نیا  دـننک ،  یم  لابند  اهنآ  هک  ییاهوزرآ  اهراک و  زا  رگید  یکی  فـالتخا  داـجیا   13/8/81 دننک .  تسدیدهت 

نیب دنـشکب ؛  راوید  اهنآ  نایم  دننک و  ادج  مه  زا  فلتخم  ياهمان  اب  ار  مدرم  ییاههورگو  داحآ  دـنربب ؛  نیب  زا  ار  نالوؤسم  نیب  تدـحو 
ار یگچراپکی  تدحو و  دنـشکب و  زیمآ  هلداجم  ياهثحب  یـسایس و  یبزح ،  یبهذم ،  یموق ،  دنلب  ياهراوید  ناریا ،  تلم  میظع  تیعمج 
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حرط اب  دننک .  یم  لابند  ار  نآ  سکع  تسرد  اهنیا  اما  درک ؛  هچراپکی  ار  تلم  تشادرب و  ار  اهراوید  دمآ  یمالسا  بالقنا  دنزاس .  وحم 
یکی فیعـضت و  ار  یکی  دـنزادنیب ؛  فالتخا  مئاد  اهنآ  نیب  دـنربب ؛  نیب  زا  ار  روشک  نالوؤسم  تدـحو  رگید  فرط  زا  یفارحنا ،  لئاسم 

هک تسا  ییاهراک  دنهد ،  یم  ماجنا  اهنآ  هچنآ  میوگب :  ار  نیا  مهاوخ  یم  نم  دـننک .  یم  لابند  ار  فادـها  نیا  دـننک .  تیوقت  ار  رگید 
نآ هب  مینادب و  ار  دوخ  هفیظو  میـشاب و  رایـشوه  ام  رگا  دیـسر .  دنهاوخن  هجیتن  هب  دـنناد  یم  دـسرب و  هجیتن  هب  هک  دـندیماان  مه  ناشدوخ 

ماما و بلط ِ  حالصا  دایرف  تکرب  هب  بالقنا  لّوا  مدرم  ياهرشق  نیب  فاکش  داجیا  دوب .  دهاوخ  قفومان  نمشد ،  ریبادت  همه  مینک ،  لمع 
 ، تشاد دوجو  اهرشق  نیب  بالقنا  زا  لبق  هک  ییاهفاکش  نآ  تساهلاس  دندش .  کیدزن  مه  هب  اهرـشق  اهلد و  بالقنا ،  یحالـصا  تکرح 
يا یتنس  ياهفاکش  رجات ،  بساک و  هعومجم  رکفنـشور و  نیب  یماظن ،  ریغ  یماظن و  نیب  وجـشناد ،  یناحور و  نیب  درادن .  دوجو  رگید 

رگید راب  زورما  دش .  مک  تفر و  نیب  زا  دیدرگ ،  میمرت  بالقنا  زا  دعب  اهفاکـش  نیا  اما  دوب ؛  هدـش  راک  نآ  يور  اهلاس  هک  تشاد  دوجو 
هب رهاظت  هب  راداو  ار  یبهذم  ياههورگ  دننک و  یم  دایز  ار  یبهذم  ياهفاکـش  هک  نانچمه  دنروآ ؛  دوجو  هب  ار  اهفاکـش  نیا  دنهاوخ  یم 

ار هار  دیآ ،  یم  دوجو  هب  مدرم  هچراپکی  هندـب  نیب  هک  ییاهفاکـش  دوش .  داجیا  فاکـش  هک  نیا  يارب  دـنیامن ،  یم  رگیدـکی  اب  ینمـشد 
لابند ار  دوخ  ياهتـسایس  دنک و  ذوفن  روشک  کی  هعماج و  کی  لخاد  رد  دناوت  یم  اهفالتخا  نیا  اب  نمـشد  دـنک و  یم  زاب  نمـشد  يارب 
يور یناهج  تاغیلبت  زورما  دینیب  یم  امش  ماظن  نارازگتمدخ  نایدصتم و  نیب  يدنب  حانج   1/9/81 دنشاب .  بقارم  یلیخ  دیاب  همه  دیامن . 

ماـظن و نارازگتمدـخ  ناّیدـصتم و  هعومجم  یمالـسا ،  يروـهمج  ماـظن  لـخاد  رد  هک  تسا  نیا  اـهنآ  زا  یکی  تسا :  زکرمتم  زیچ  دـنچ 
روشک لخاد  رد  هناحول  هداس  مه  هّدع  کی  هتبلا  دنراذگ ؛  یم  مسا  هتـسد  ره  يارب  دننک و  یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  روشک  نارازگراک 
یتـقو یجراـخ  نمـشد  ناـمه  تساـهنآ .  فرح  تسین ،  اـهنیا  فرح  عـقاورد  هک  دـننک  یم  رارکت  دـننز ،  یم  اـهنآ  هک  ار  یفرح  ناـمه 

حالـصا ناشمـسا  هتـسد  کی  میفلاخم ؛  هتـسد  نآ  اب  قفاوم و  هتـسد  نیا  اب  ام  دنک  یم  مالعا  درک ، میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  ماظن  ناّیدصتم 
 . دـنریگن رارق  نمـشد  ماد  رد  دنـشاب  هّجوتم  دـیاب  همه  تسا ؛  نانمـشد  ماد  اهنیا  تسا .  راک  هظفاـحم  ناشمـسا  هتـسد  کـی  تسا ،  بلط 

هقیلس فالتخا  دینک .  كدزن  مه  هب  فاص و  مه  اب  ار  اهلد  مکنیب ؛ »  تاذ  حالص  دنیامرف « :  یم  ام  هب  مالّسلا  ةالّصلا و  هیلع  نینمؤملاریما 
هب هک  ییاج  نآ  ات  هریغ ،  ینید و  یـسایس و  دیاقع  فالتخا  یّتح  هقیلـس ،  فالتخا  رظن و  فالتخا  دینکن .  یقلت  ینمـشد  يانعم  هب  ار  اه 
رد اکیرمآ  بذاک  ياعدا   1/9/81 دوشن .  رگیدکی  اب  تموصخ  ییادج و  ینمـشد و  بجوم  دناوت  یم  درادن ،  یطابترا  ماظن  یلمع  ینابم 

زکارم يوس  زا  هک  تسا  يراـب  تنوشخ  يریگ  ههبج  زیمآ و  تموصخ  شور  دروخ ،  یم  مشچ  هب  ینـشور  هب  زورما  هچنآ  مالـسا  ناـهج 
ياه هویش  اهشور و  اب  دننک  یم  یعـس  یهاگ  هتبلا  دوش .  یم  هدید  ملاع  ناناملـسم  هب  تبـسن  اکیرما  يوس  زا  ًاتدمع  يرابکتـسا و  تردق 

لاسود یکی  رد  صوصخب  راتفگ ،  لمع و  رد  نوچ  درادن ؛  يا  هدیاف  اهـشور  نیا  اما  میرادن ؛  يا  هلأسم  ناناملـسم  اب  ام  دنیوگب  یحطس 
يایند حطـس  رد  دیاش  زورما  دراد .  دوجو  یمالـسا  عماوج  ناناملـسم و  هب  تبـسن  یقیمع  هنیک  ناشلد  رد  هک  دـنا  هداد  ناشن  اهراب  ریخا ، 
نوصم ظوفحم و  يرابکتسا  تردق  اکیرما و  نوگانوگ  ياهبیـسآ  تاکیرحت و  زا  هک  درک  ادیپ  دوشن  ار  يا  یمالـسا  روشک  چیه  مالـسا 

دروم راشف و  ریز  فلتخم  ءاحنا  هب  زورما  دـنراد ،  اـکیرما  اـب  یتّنـس  یتسود  قباوس  هک  مه  ییاـهروشک  یّتح  یبرع ،  ياـهروشک  دـشاب . 
 ، رانک هشوگ و  رد  اه و  هبحاصم  اهراتفگ و  رد  هک  دیآ ،  یم  رب  ییاکیرما  نالوؤسم  ياهفرح  زا  هک  روط  نآ  یـسایس  رامعتـسا  دـنرازآ . 

یـشیجلا و قوس  ظاحل  زا  دراد و  رارق  نآ  رد  مالـسا  يایند  ًاقاّفتا  هک  ار  يا  هقطنم  تسا  نیا  ناشفده  دـنک ،  یم  زورب  اهنآ  زا  اهفرح  نیا 
رکف مالـسا و  ماـن  هب  یمحازم  دوجو  زا  تسا ،  کـی  هجرد  ریظن و  یب  تفن ،  صوـصخ  هب  یعیبـط ،  عباـنم  ظاـحل  زا  نینچمه  ّتیعقوـم و 

 . تسین لیلحت  بلاطم ،  نیا   . دنریگب دوخ  هضبق  تشم و  رد  دص  رد  دص  ار  نآ  دننک و  صالخ  یّلک  هب  یمالـسا  ياه  هزیگنا  یمالـسا و 
عقاو رد  بلاطم  نیا  زورما  اما  دنفلاخم ؛  مالـسا  اب  اهنیا  میتفگ  یم  میدرک و  یم  حرطم  لیلحت  ناونع  هب  ار  بلاطم  نیمه  ام  زور  کی  هتبلا 

تردـق زورما  هک  تسا  نیا  ینمـشد  نیا  یعقاو  ّتلع  دـننک .  یم  رارقا  نآ  هب  دـتفا و  یم  قاـّفتا  دراد و  دوـجو  هـچنآ  زا  تـسا  ییاـهربخ 
هب سراـف ،  جـیلخ  هقطنم  میتفگ  هک  روط  ناـمه  تسا و  دوخ  ذوفن  تردـق و  هعـسوت  ددـص  رد  ینوزفازور  صرح  اـب  اـکیرما  يرابکتـسا 
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تردـق رگا  هک  تسا  یقطانم  وزج  یمالـسا  قطاـنم  همه  اـنعم  کـی  هب  یمالـسا و  قطاـنم  هدـمع  ًاـبیرقت  هناـیمرواخ و  هقطنم  صاـخروط 
 . تشاد دهاوخن  يرس  درد  رگید  ییایفارغج ،  یسایس و  ّتیعقوم  ظاحل  زا  دروآ ،  رد  دوخ  ذوفن  تحت  ار  اهنآ  تسناوت  اکیرما  يرابکتسا 

دنتـساوخ یم  اـهییاکیرما  درک ،  مهاوخ  ضرع  نآ  هب  عجار  يرـصتخم  ًادـعب  نم  هک  قارع ،  هیـضق  نیمه  رد  يداـصتقا  رامعتـسا   1/9/81
اهتنم دنتـسین ؛  فرـصنم  رکف  نیا  زا  مه  زاب  هتبلا  دنروآ .  دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  ار  يا  هعیاضم  ُرپ  نینوخ و  گنج  طرـش ،  دـیق و  نودـب 

هک دوب  نیا  اهنآ  فده  دننک .  لمع  هنوگ  نآ  دنتـسناوتن  دماین و  شیپ  دنوش ،  دراو  هتخیـسگ  راهم  دنتـساوخ  یم  راک  لّوا  هک  يروط  نآ 
 . دنوش طلسم  قارع  یتفن  عبانم  رب  هناهب  نیا  اب  دنیامن و  داجیا  ینینوخ  تیعضو  روشک  نیا  مدرم  يارب  یتمیق  ره  هب  دننک و  هلمح  قارع  هب 
 ، دننک لیمحت  ناشدوخ  ار  گنج  ینعی  دنریگب ،  قارع  تفن  لحم  زا  دنا ،  هدـش  لّمحتم  هلمح  نیا  رد  ناشدوخ  هک  ار  ییاه  هنیزه  لّوا ، 

نیا تفن  دنشاب و  هتشاد  تسد  رد  ار  قارع  تفن  رایتخا  مه  دعب  دنریگب – ! قارع  مدرم  زا  ار  شلوپ  اما  دنزادنیب ،  هار  ناشدوخ  ار  راتـشک 
 ، يرابکتـسا يرامعتـسا ،  ًالماک  اکیرما  ياهفده  دننک .  هفاضا  سراف  جیلخ  هقطنم  رد  ار  يرگید  ياپ  ياج  دشاب و  اهنآ  دیلک  ریز  روشک 

نامزاس رد  اهنآ  دوب  نکمم  هک  ییاهشور  اب  دنتسه و  انعم  نیا  هّجوتم  اهیی  اپورا  تساهتلم .  قوقح  ّدض  رـشب و  قوقح  ّدض  هنابلط ،  هدایز 
مالسا هیلع  زورما  هک  یکّرحت  یلـصا  بجوم  لماع و  نیاربانب  دنا .  هتفرگ  یهاتوک  ههرب  ات  ار  اکیرما  ولج  ًالعف  دننزب ،  راک  هب  هریغ  للم و 
طلـست یمالـسا ، رکف  دوجو  اب  دننک  یم  ساسحا  دنـسرت ؛  یم  نآ  زا  دنفلاخم و  مالـسا  اب  اهنیا  هک  تسا  نیمه  دراد ،  دوجو  ام  هقطنم  رد 

 . تسین نکمم  دننک ،  دوبان  دنکمب و  ار  اهنآ  يونعم  يّدام و  تورث  دـننک و  ادـیپ  قطانم  نیا  رب  دـنهاوخ  یم  هک  يا  هناّدبتـسم  ینوعرف و 
هک ییاـهراک  زا  یکی  یگنهرف  رامعتـسا   1/9/81 دـننک .  یم  هزرابم  نآ  اب  ساـسحا و  ناـشدوخ  یعقاو  ضراـعم  ناونع  هب  ار  مالـسا  اذـل 
هب تبـسن  هعماـج  ياـههورگ  ندرک  نیکرچ  لد  نیمه  دـنا ،  هدوب  نآ  لاـبند  يّدـج  روط  هب  نونکاـت  بـالقنا  لّوا  زا  ناریا  تلم  نانمـشد 

صوصخب رامعتـسا و  نامز ،  لوط  رد  فلتخم .  ياهرـشق  هچ  ینید و  یبهذم و  ياههورگ  هچ  یـسایس ،  ياههورگ  هچ  تسا ؛  رگیدکی 
؛  درک یم  لابند  ار  تسایـس  نیا  دوب ،  طلـسم  رگید  ياهروشک  ام و  روشک  هنایمرواخ و  قطانم  مامت  رب  هک  ناـمز  نآ  سیلگنا ،  رامعتـسا 
رد ار  راک  نیمه  ام  روشک  هب  تبـسن  مه  ناریا  تلم  نانمـشد  دننک ؛  یم  ار  راک  نیمه  زورما  مه  اهییاکیرما  دنتفرگ .  دای  نارگید  مه  دعب 

دیابن دنشاب و  رادیب  دیاب  یمالسا  ياهتلم  هتبلا  دننک .  نادرگور  رگیدکی  زا  ار  اه  رشق  نیکرچ و  مه  هب  تبـسن  ار  اهلد  دنراد :  دوخ  همانرب 
داحتا و زور  زورما ،  دننک .  ظفح  ار  دوخ  يرایشه  ندوب و  رذح  رب  يرادیب و  دیاب  دنرمشب ؛  کچوک  ار  وا  ياهتکرح  هئطوت و  نمـشد و 

ياهتلم رگید  ناتـسکاپ و  تلم  قارع و  تلم  ناـمدوخ و  تلم  هب  مهاوخ  یم  اـج  نیمه  زا  نم  تسا .  یمالـسا  ياـهتلود  اـهتلم و  یلدـمه 
ناونع هب  همانرب ،  اب  هک  منیب  یم  ار  ییاهتسد  زورما  نم  دننک .  راهم  ار  ینس  هعیش و  تافالتخا  یبهذم و  تافالتخا  مهدب ؛ رادشه  ناملسم 

ياهزامن اه  هینیسح  دجاسم ،  رد  هک  ییاهراجفنا  دتفا و  یم  قافتا  هک  ییاهراتشک  دننک .  یم  داجیا  گنج  ناناملسم  نایم  ینس ،  هعیش و 
اه ناملـسم  دوخ  راک  نیا  دراد ،  دوجو  اهنآ  رد  رابکتـسا  مسینویهـص و  ثیبخ  تسد  ًانیقی  دیآ ،  یم  دوجو  هب  هعمج  ياهزامن  تعامج و 

هفیظو ناناملـسم  زورما  رگید ، ياـهروشک  همه ي  رد  مه  ناتـسکاپ و  رد  مه  ناتـسناغفا ،  رد  مه  نریا ،  رد  مـه  قارع ،  رد  مـه  تـسین . 
نیرتشیب یکی ؛  نآرق ،  یکی ؛  داعم ، یکی ؛  توبن ،  یکی ؛  ادخ ،  یکی ؛  دیحوت ،  دـنزادرپب .  ناشدوخ  تدـحو  داحتا و  دراوم  هب  دـنراد 

هب هنیک ي  زا  ُرپ  ار  اهلد  دراذـگ و  یم  تشگنا  قارتفا  طاقن  يور  دـیآ  یم  نمـشد  اما  كرتشم ،  همه  یکی ؛  یمالـسا ،  تعیرـش  ماـکحا 
هب درک ،  یم  دیکأت  نیملـسم  تدحو  يور  همه  نیا  هک  ام  راوگرزب  ماما  دسرب .  دوخ  ياهفده  هب  دناوتب  هک  نیا  يارب  دنک ؛  یم  رگیدکی 

یـسوساج هاگتـسد  اه و  یـسیلگنا  یمالـسا ،  ياهروشک  ریاس  اـم و  روشک  رد  تخانـش .  یم  دـید و  یم  ار  رطخ  نیا  هک  دوب  نیا  رطاـخ 
يدایا زورما  دنـشاب .  بقارم  دـیاب  همه  دـنراد ؛  راک  نیا  رد  يدایز  هبرجت ي  اهنآ  دـندرک ؛  داجیا  فـالتخا  ینـس  هعیـش و  ناـیم  سیلگنا 
دوجو يأر  يدازآ و  رـشب و  قوقح  نآ ،  رد  هک  دـننک ،  یم  ریوصت  اهیبرغ  هک  ار  یباذـج  ياـیند  تلاـخد  اـهراک  نیا  رد  مه  مسینویهص 
يارب اهییاکیرما ،  دوخ  میدیمهف .  ار  زور  نآ  رشب  قوقح  یسارکمد و  يانعم  میدید .  دوخ  یگدنز  رد  يولهپ  نارود  لوط  رد  ام  دراد – 

يولهپ میژر  اب  تلم ،  بوکرس  مدرم و  ناناوج  راکـش  ياهـشور  هجنکـش و  ياهرازبا  اههاگ و  هجنکـش  كاواس و  ياههاگتـشحو  داجیا 
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هب دیباتشب  هک  دنک  یم  غیلبت  ناشیاهویدار  دنهد و  یم  هدعو  ایند  مدرم  هب  زورما  هک  تسا  يا  یـسارکمد  لاربیل  نآ  نیا  دندرک ! يراکمه 
ام يارب  میا ؛  هدرک  هبرجت  شیامزآ و  دوخ  یگدـنز  رد  ار  نیا  ام  دـنیوگ .  یم  ام  هب  ار  نیا  هلمج  زا  موس !  ناهج  ياـهتلم  يا  نیا ؛  يوس 
ریز رد  دیوارت و  یم  داسف  شیاپ  رـس و  زا  تخیر و  یم  نوخ  شیاه  هجنپ  زا  هک  ار  يولهپ  يروتاتکید  هایـس  تموکح  ام  تسین .  هدـیدن 

ام يارب  ایاضق  نیا  میا ؛  هدرک  سمل  کیدزن  زا  درک ،  یم  ار  اهتیانج  نیا  همه  روشک ،  نآ  هب  هیکت  اب  اکیرما و  کمک  اـب  اـکیرما و  هیاـس 
سمل ار  نآ  نامتـسوپ  تشوگ و  اب  اههاگ – و  هجنکـش  رد  اهنادنز و  هشوگ  میا –  هدید  اج  نیا  ار  ییاکیرما  رـشب  قوقح  تسین .  هدیدن 

رد يدازآ  یسارکمد و  شرتسگ  رشب و  قوقح  ياعّدا  یبلط  هعسوت   1/9/81 دنک ؟  یم  شومارف  ار  اهزیچ  نیا  ناریا  تلم  رگم  میا .  هدرک 
هک تسا  ییاهراعش  اهنیا  دنک .  یمن  رواب  ایند  رد  سک  چیه  دننز ،  یم  دوخ  یمسر  اهینارنخس ي  رد  اکیرما  نارس  هک  ار  ییاهفرح  ایند و 

نارگید اکیرما و  روهمج  سیئر  زورما  هک  ایندرد  یسارکمد  شرتسگ  راعش  ای  رـشب  قوقح  زا  يرادفرط  راعـش  تسا .  هدش  رثا  مک  یلیخ 
هدرک يراکمه  راوخنوخ  ياه  يروتاتکید  اب  اهنیا  ردـق  نآ  تسین .  رواب  لباق  نایناهج  يارب  دـننک ،  یم  رارکت  ار  اهنآ  دوخ  ياـهفرح  رد 

هک ام ،  يارب  اهنت  هن  همه ،  يارب  اـیند  رد  زورما  اـکیرما  فرح  نیا  رگید  هک  دـنا  هدـناسر  کـمک  اـهنآ  هب  دوخ  عفاـنم  نیمأـت  يارب  دـنا و 
تـسا هدـش  بجوم  اکیرما  یبلط  هعـسوت  یهاوخ و  هدایز  یّتح  تسا .  لوبق  لباق  ریغ  الماک  دـناد  یم  ار  بلطم  نیا  ناریا  تلم  تساهلاس 

دنتـسه و فده  نیا  هّجوتم  مه  اهنآ  نوچ  دننک ؛  هلباقم  اکیرما  اب  حـضاو  روط  هب  لئاسم ،  زا  یخرب  صوصخ  رد  مه  ییاپورا  ياهروشک 
هک تسا  تروص  نیا  هب  ًاساسا  هیـضق  تسا ،  ماّدص  طوقـس  هک  لّوا  هلأسم  دروم  رد  هنایمرواخ  لواپچ   1/9/81 دننک .  یم  رطخ  ساسحا 

نکل منک ؛  اعّدا  دج  هب  مناوت  یمن  ار  نیا  نم  تسه ،  مه  اهشرازگ  رد  هتبلا  تشادن .  عفانم  داضت  هنوگ  چیه  اکیرمآ  اب  راک  لّوا  زا  ماّدص 
شقن یسمش  يرجه  لاس 1347  رد  قارع  رد  اهیثعب  ياتدوک  رد  لّوا  زا  اـکیرمآ  ي  ایـس »  ناـمزاس «  هک  دـندرک  اـعّدا  اـهییاکیرمآ  دوخ 
یّکـش نکل  میوگب ،  میرادـن  نیقی  هک  ار  يزیچ  مهاوخ  یمن  نم  دـشابن .  تسار  تسا  نکمم  دـشاب و  تسار  تسا  نکمم  تسا .  هتـشاد 

زا لبق  دروخ .  هرگ  مه  هب  اهنیا  عفانم  یمالسا ،  يروهمج  ماظن  لیکشت  یمالسا و  بالقنا  مایق  زا  دعب  صوصخ  هب  نآ ،  زا  دعب  هک  تسین 
دوجو هب  بالقنا  هک  دـعب  تسا .  کیدزن  مه  هب  ناشعفانم  هک  دوب  ادـیپ  دـندرک .  قفاوت  اضردّـمحم ،  ناریا ،  توغاط  اـب  دنتـسشن  مه  نآ 

دوب و فلاخم  یمالـسا  يروهمج  ماظن  لیکـشت  اب  مه  اکیرمآ  تشاد ،  ام  روشک  هب  یـضرا  عمط  ماّدص  دـش .  كرتشم  اهنیا  عفانم  دـمآ ، 
یلیمحت گنج  یتقو  لاس 1359  رد  اذـل  دـندروخ ،  هرگ  مه  اب  عفاـنم  نیا  دـنادرگرب .  ار  هدـناشن  تسد  یتوغاـط  تموکح  تساوخ  یم 

وا هب  يا  هّرغ  مشچ  یّتح  لّوا  تعاس  زا  اهییاکیرمآ  درک ،  ییاوه  موجه  نارهت  نیمه  هب  لّوا  زور  رد  ماّدص  دش و  عورش  ناریا  هیلع  قارع 
لامتحا کی  هتبلا  تسین .  لامتحا  ياج  ینعی  تسا ،  ینیقی  ياهزیچ  اهنیا  دـندرک .  رتشیب  زور  هب  زور  وا  هب  ار  ناشدوخ  کـمک  دـنتفرن و 

تسه ییاهشرازگ  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  مناد .  یمن  نوچ  منک ،  اعّدا  مناوت  یمن  ار  نیا  دوب .  هدرک  گنهامه  اکیرمآ  اب  لبق  زا  هک  تسا  نیا 
یضعب اب  ًالبق  وا  هک  دنتفگ  یم  ام  هب  یمالسا  ياهروشک  ياسؤر  زا  یـضعب  متـشاد ،  يروهمج  تسایر  نامز  رد  هدنب  هک  ییاهرفـس  رد  . 
اکیرمآ فرط  زا  گـنج ،  عورـش  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  میراد  نیقی  هک  هچنآ  میرادـن .  نیقی  اـم  لاـح  ره  هب  دوب .  هدرک  گـنهامه  اـهاج 

هب فلتخم  ياحنا  هب  دوخ  راشف  ریز  ار  للم  نامزاس  یّتح  دندرک .  تیامح  ماّدص  زا  تفرگ و  تروص  ماّدـص  هب  تبـسن  تیامح  رثکاّدـح 
اهنآ عفن  هب  تسناوت  نوچ  دروخ ؛  اهییاکرمآ  درد  هب  ماّدص  میدرک .  لّمحت  ار  گنج  نیا  لاس  تشه  ام  دندرک .  راداو  ماّدـص  زا  تیامح 

ینهذ هّجوت  لاغتـشا و  ّمه و  گنج  بوخ ؛  دـنک .  لوغـشم  گنج ،  ینعی  نینوخ ،  یلخاد  هلأسم  کی  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  لاس  تشه 
گرزب ياهراک  لاجم  يزاسزاب و  لاجم  دوشن ،  ینینوخ  گنج  نینچ  هب  التبم  راک  لّوا  رد  يروشک  کی  بالقنا  رگا  دـبلط .  یم  يدایز 

هدروخ هرگ  مه  هب  ناشعفانم  هک  نیا  يارب  درک ؛  لوغـشم  اکیرمآ  عفن  هب  ار  ام  تاقوا  نیرتهب  زا  لاس  تشه  ماّدص  دراد .  دوجو  نآ  يارب 
عفانم هک  تسا  يروط  مدآ  نیا  يزاورپدـنلب  دـندید  دـش و  ادـیپ  عفانم  داضت  درک ،  هلمح  تیوک  هب  ماّدـص  لاس 1369  رد  هک  دـعب  دوب . 

نکمم دـنتفرگ ،  یمن  ار  ماّدـص  ولج  رگا  دوب .  اکیرمآ  عفانم  هب  هلمح  تیوک ،  هب  هلمح  نوچ  دزادـنا ؛  یم  رطخ  هب  هقطنم  رد  ار  اـکیرمآ 
یم مریگب ،  هک  ار  تیوک  نم  تفگ  یم  تفگ !  یم  مه  تقو  نامه  ار  نیا  وا  ِدوخ  دنک .  هلمح  مه  يدوعـس  ناتـسبرع  هب  نآ  زا  سپ  دوب 
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ادـیپ داضت  رگیدـمه  اب  ناشعفانم  اج  نیا  بوخ ؛  دوب .  نیا  ماّدـص  ّتین  دوشب !  هک  اج  ره  ات  رطق و  ات  نیرحب و  ات  تاراـما ،  اـت  ولج ، مور 
وا دـنک .  تمواقم  اکیرمآ  لباقم  رد  هک  دوبن  یمدآ  ماّدـص  دـش .  عورـش  ماّدـص  هیلع  یتاغیلبت  یللم و  نامزاس  ياهراشف  اج  نیا  زا  درک . 

رانک وا  اب  اهییاکیرمآ  رگا  دوب .  ناشیارب  یلـضعم  ماّدص  دنتـسناوت و  یمن  اهییاکیرمآ  اهتنم  دیایب ،  رانک  اهنآ  اب  هدمآ و  هاتوک  دوب  رـضاح 
لثم ًادّدجم و  ار  ماّدص  اکیرمآ  هک  دندوبن  رـضاح  سراف  جیلخ  ماّکح  دنداد .  یم  تسد  زا  سراف  جـیلخ  رد  ار  دوخ  ياقفر  دـندمآ ،  یم 
قارع رد  هک  یعفانم  دهد ،  رارق  راشف  ریز  یّلک  هب  ار  ماّدص  اکیرمآ  دوب  انب  رگا  رگید ،  فرط  زا  دندیسرت .  یم  نوچ  دنک ،  تیوقت  قباس 

اب عباـنم و  همه  نیا  اـب  تفن ،  همه  نیا  اـب  يروشک  قارع  تشاد .  دوـجو  اـکیرمآ  يارب  يداـضت  اذـل  تفر .  یم  اـکیرمآ  تسد  زا  تسه 
هتـشاد روضح  قارع  رد  تساوخ  یم  اکیرمآ  دوب .  باّذج  یلیخ  هنایمرواخ  مّهم  هطقن  نیا  رد  اکیرمآ  يارب  تیعمج  نویلیم  تسیب  دودح 

تشاد و دوجو  لکشم  فرط  نآ  زا  دمآ ،  یم  رانک  ماّدص  اب  رگا  هک  نیا  رطاخ  هب  تسناوت .  یمن  اما  دنک ،  لواپچ  دنک ،  تیلاعف  دشاب ، 
رکف رد  اذـل  تفرگ .  تّدـش  جـیردت  هب  ماّدـص  میژر  اکیرمآ و و  نیب  داضت  نیا  تفر .  یم  وا  تسد  زا  عفاـنم  نیا  دـمآ ،  یمن  راـنک  رگا 

هک نیا  نیاربانب  تسا .  نآ  لابند  ایاضق  نیا  دننک .  تحار  فاص و  دوخ  يارب  ار  قارع  دنرادرب ،  نایم  زا  ار  ماّدص  يا  هنوگ  هب  هک  دـنتفر 
 . تسا راکـشآ  حضتفم و  ًالماک  غرود  کی  میتشادرب ،  ار  ماّدص  قارع  مدرم  رطاخ  هب  میدـمآ  ام  هک  دـننک  اعّدا  اهیـسیلگنا  ای  اهییاکیرمآ 
هک یتقو  نآ  ّالا  و  درک ،  ادـیپ  داضت  ماّدـص  عفانم  اب  ناشعفانم  نوچ  دنتـشادرب ،  ار  ماّدـص  اهنیا  دوبن .  قارع  مدرم  رطاـخ  هب  ًادـبا  راـک  نیا 
رب اکیرمآ  يدعب  هطلـس  مراهچ ،  هیـضق  دـندرک .  تیامح  گنج  نارود  رد  هک  نیا  امک  دـندرک ؛  یم  مه  شتیامح  دوب ،  یکی  ناشعفانم 

هلیـسو هب  مه  نآ  ار  قارع  هرادا  تسا ،  هدز  رـس  اهنآ  زا  تایانج  عیاجف و  نیا  دندرک و  زواجت  هک  نیا  رب  هوالع  دنهاوخ  یم  تسا .  قارع 
وا دنریگ و  هدهع  رب  تسا –  یتسینویهص  لفاحم  هب  طبترم  ًالماک  ای  تسا و  تسینویهـص  ای  هک  یماظن  ییاکیرمآ و  هناگیب –  مکاح  کی 

هناشن هتبلا  هک  دـنا  هدرک  يدـنب  میـسقت  کی  ناشدوخ  نیب  دوخ  لایخ  هب  اهنآ  دـنراذگب .  رویغ  یبرع  یمالـسا و  روشک  کـی  سأر  رد  ار 
هک مه  اهیـسیلگنا  تسا و  رتکیدزن  یتفن  قطانم  هب  رتظلغ و  یمک  شتفن  يوب  هک  هرـصب  تسادـیپ .  سیلگنا  اکیرمآ و  نیب  فـالتخا  ياـه 
یم ناششوخ  ییامن  تردق  زا  زین  اهییاکیرمآ  تسا و  تردق  زکرم  هک  مه  دادغب  و  اهیسیلگنا ،  هب  دیآ ،  یم  ناششوخ  تفن  يوب  زا  یلیخ 

؛  دش دهاوخ  نشور  مه  مدرم  يارب  دوش و  یم  مه  رتشیب  هک  دنراد ،  يدایز  فالتخا  مه  اب  اهنآ  هتبلا  تسا .  هدیـسر  اهییاکیرمآ  هب  دیآ ، 
هنوگ نیمه  رامعتسا  لیاوا ،  تسا .  ضحم  عاجترا  رامعتسا و  ِلّوا  دهع  هب  تشگرب  نیا ،  دنا .  هدرک  قفاوت  مه  اب  هنوگ  نیا  ًالعف  ایوگ  اما 

ناشدوخ فرط  زا  ار  یماظن  مکاح  کی  دـعب  دـنتفرگ ؛  یم  روز  هب  اقیرفآ  ایـسآ و  رد  ار  ییاهروشک  ییاپورا  رگرامعتـسا  ياهتلود  دوب ؛ 
ار راک  نیمه  دّدـعتم  ياهروشک  اقیرفآ و  اداناک ،  ایلارتسا ،  دـنه ،  رد  دـشاب .  وا  تسد  رد  هقطنم  لرتنک  مامت  ات  دنتـشاذگ  یم  اج  نآ  رد 
زا یماّکح  دندرک ،  ضوع  ار  لومرف  تسا ،  طلغ  اطخ و  نتـشامگ  یتلم  رب  ار  یماظن  هناگیب  مکاح  دندید  یتّدم  تشذگ  زا  دعب  دندرک . 

دنداد یم  مه  تاناکما  دندرک ،  یم  مه  ناشکمک  دنشاب ،  اهنیا  عیطم  دصرددص  هک  دندرک  یم  ناشبیصن  دنتفای و  یم  اهروشک  نآ  ِدوخ 
یم راـک  ره  نارگرامعتـسا  اـت  درک  یم  زاـب  ار  اـه  هزاورد  تشاذـگ و  یم  دازآ  تحار و  نارگرامعتـسا  لواـپچ  يارب  ار  روـشک  مـه  وا  ، 
نیا هیلع  اهتلم  هک  نیا  يارب  دنا ؛  هدرک  هابتـشا  تسین و  تسرد  مه  نیا  دندید  هک  تشذگ ،  هنوگ  نیا  مه  هرود  کی  دـننکب .  دـنهاوخ ، 
نیا زا  دعب  دننک .  یم  مایق  دنملاظ ،  دبتـسم و  دنتـسه و  اهنآ  هب  هتـسباو  نوچ  اما  دنیآ ،  یم  باسح  هب  يدوخ  ینطو و  دنچ  ره  هک  ماّکح 

یگنهرف هطلس  ّطلست و  اب  کیتارکمد و  رهاّظلا  یلع  هویش  کی  هویش  نیا  ندرک ؛  ضوع  ار  شور  دندرک  عورـش  ینارود  کی  زا  شور ، 
لّوا دمآ ؛  شیپ  ایاضق  نیمه  مه  توغاط  نامز  ِناریا  رد  دننک .  باختنا  ناشدوخ  حالطـصا  هب  تساهنآ ،  رادفرط  هک  ار  یمکاح  هک  دوب 
راداو ار  وا  دـندمآ  دـیآ ،  یم  دوجو  هب  تالکـشم  دـندید  دـعب  ار ،  اضر » دّـمحم  سپـس «  دـندرک و  بصن  ار  يولهپ »  اضر  اهیـسیلگنا « 
تـسد زا  راـک  ماـمز  هک  دـید  نیا  دـنک .  تاحالـصا  حالطـصا  هب  اـت  دـنک ،  بوصنم  ریزو  تسخن  ناونع  هب  ار  ینیما »  یلع  اـت «  دـندرک 
توغاط نارود  رد  هک  دوب  يزیمآ  تحاضف  هناگ  شش  داوم  تاحالصا ،  نآ  هک  منک  یم  تاحالـصا  مدوخ  تفگ  دور ،  یم  رد  شدوخ 

لّوا هرود  ناـمه  هب  زورما  اـهنیا  تساـیند .  فـلتخم  ياـهناکم  رد  اـهنارود و  رد  رامعتـسا  هدـش  لـمع  ياـه  هـبرجت  نـیا  تـفرگ .  ماـجنا 
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 ، بیجع رایسب  راک  دنرامگب .  اج  نآ  رد  ناشدوخ  زا  یمکاح  دعب  دنریگب ،  هحلسا  روز  اب  ار  يروشک  ینعی  دنا ،  هتـشگرب  يرگرامعتـسا 
رب هرطیس  لابند  هب  اهنآ  تسا .  اهنآ  ياعدا  نیرتزیمآ  هرخـسم  قارع ،  مدرم  هب  سیلگنا  اکیرمآ و  نداد  يدازآ  ياعدا  تشز ،  یعاجترا ، 

قارع رب  یماـظن  هناـگیب و  مکاـح  نییعت  دـنا .  یمالـسا  يرادـیب  تضهن  نیطـسلف و  هضاـفتنا ي  بوکرـس  هناـیمرواخ و  تـفن ،  رب  قارع ، 
هطلس زکرم  هب  نآ  لیدبت  قارع و  یّلم  یمالـسا و  ّتیوه  وحم  نانآ  هشقن ي  تسا و  قارع  رد  يرالاسمدرم  يدازآ و  هب  تناها  نیرتگرزب 

نیزواجتم هب  هک  دنا  یناسک  قارع  رـصانع  نیرتبولطم  نانآ  رـشن  زا  تسا .  نآ  یتمیق  رئاخذ  عبانم و  هنایمرواخ و  همه ي  رب  یئاکیرمآ  ي 
ناگدازآ و همه ي  قارع و  تلم  یمومع  نادـجو  تواـضق  رد  دـننک .  تشپ  رتشیب  دوخ  روشک  تلم و  هب  دـننک و  تمدـخ  رتشیب  هناـگیب 
 ، تسا نآ  خیرات  تلم و  قارع و  هب  تنایخ  يرامعتسا ،  دیلپ  ياهفده  هب  شا  یبایتسد  يارب  اکیرمآ  هب  کمک  تمدخ و  خیرات ،  تواضق 

اکیرمآ و نداد  يدازآ  ياعدا  يدازآ  ياـعدا  دـنابوک .  یم  نیمز  هب  زغم  اـب  ار  اـهنیا  هک  تسا  رورغ  یتسمرـس و  زا  یکاـح  راـب و  تناـها 
هضافتنا ي بوکرس  هنایمرواخ و  تفن ،  رب  قارع ،  رب  هرطیس  لابند  هب  اهنآ  تسا .  اهنآ  ياعدا  نیرتزیمآ  هرخسم  قارع ،  مدرم  هب  سیلگنا 

تسا قارع  رد  يرالاسمدرم  يدازآ و  هب  تناها  نیرتگرزب  قارع  رب  یماظن  هناگیب و  مکاح  نییعت  دنا .  یمالسا  يرادیب  تضهن  نیطسلف و 
عبانم و هنایمرواخ و  همه ي  رب  یئاکیرمآ  هطلس ي  زکرم  هب  نآ  لیدبت  قارع و  رد  مالسا  هیلع  یّلم  یمالسا و  ّتیوه  وحم  نانآ  هشقن ي  . 

روشک تلم و  هب  دننک و  تمدخ  رتشیب  هناگیب  نیزواجتم  هب  هک  دنا  یناسک  قارع  رـصانع  نیرتبولطم  نانآ  رظن  زا  تسا .  نآ  یتمیق  رئاخذ 
اکیرمآ هب  کمک  تمدـخ و  خـیرات ،  تواـضق  ناـگدازآ و  همه ي  قارع و  تلم  یمومع  نادـجو  تواـضق  رد  دـننک .  تشپ  رتشیب  دوخ 
یهاوخ يدازآ  یهاوخ ،  تلادـع   5/2/82 تسا . نآ  خـیرات  تلم و  قارع و  هب  تنایخ  يرامعتـسا ،  دـیلپ  ياهفدـه  هب  شا  یبایتسد  يارب 

زا درک .  ءایحا  ار  مالـسا  یعامتجا  یـسایس و  داعبا  هک  دوب  نیا  داد ،  ماجنا  مالـسا  يایند  حطـس  رد  ام  راوگرزب  ماـما  هک  يراـک  نیرتمهم 
 ، مالسا یعامتجا  یسایس و  داعبا  هک  دوب  نیا  نارگ  هطلـس  ناگرامعتـسا و  شالت  همه  دش ،  یمالـسا  ياهروشک  دراو  رامتـسا  هک  يزور 

عبانم اهتلم و  رب  ار  دوخ  يالیتسا  هک  نیا  يارب  نارگ  هلطس  دننک .  فذح  مالسا  زا  ار  مالسا  یبلط  لالقتـسا  یهاوخیدازآ و  یهاوختلادع ،
هب ار  مالسا  دننک و  ادج  مالسا  زا  ار  مالسا  یـسایس  داعبا  هک  دندید  یم  راچان  ار  دوخ  دنهد ،  شرتسگ  رتشیب  هچ  ره  یمالـسا  ياهروشک 

قیاقح ماما  دـننک .  ریـسفت  هجنپ  يوق  ملاظ و  نمـشد  لـباقم  رد  میلـست  رگلاغـشا و  لـباقم  رد  میلـست  ثداوح ،  لـباقم  رد  میلـست  ياـنعم 
یتاقبط و فـالتخا  ضیعبت و  اـب  ار  مالـسا  ّتیدـض  درک ؛  دـنلب  تسد  رـس  ار  مالـسا  یهاوختلادـع  درک ؛  ءاـیحا  ار  مالـسا  هدـش  شومارف 

اهراب درک .  هیکت  نامورحم  هنهرباپ و  فعضتسم ،  ياهرشق  يور  راوگرزب  ماما  رمع ،  رخآ  ياهزور  ات  لّوا  زور  زا  درک .  ینلع  اهتیفارـشا 
دیکأت ام  همه  هب  نالوؤسم و  هب  یمالسا ،  ماظن  يربهر  ماقم  رد  شتکرب  اب  رمع  لاس  هد  لوط  رد  یمالسا و  ماظن  لیکشت  زاغآ  رد  اهراب  و 

ره رد  اج و  ره  ناریا !  گرزب  تلم  نم ؛  نازیزع  دیروشک .  نیا  هنهرباپ  هقبط  نوهرم  امـش  دـینکب ؛  ار  افعـض  لاح  تیاعر  دـیاب  هک  درک 
 ، میدرک لمع  تحیـصن  نیا  هب  اهبـصن ،  لزع و  ارجا و  اهیراذـگنوناق ،  اهیزیر ،  همانرب  رد  میدومن و  هّجوت  ماما  هیـصوت  نیا  هب  ام  يدروم 
رد مدرم  هافر  يارب  مالسا  تسا .  فلاخم  ضیعبت  ملظ و  داسف و  اب  مالسا  دنک .  یم  لابند  ار  مدرم  تداعس  مالسا  دش .  ام  بیصن  يزوریپ 
 . درک نایب  رّرکم  رمع ،  رخآ  ات  یمالسا و  ماظن  لیکشت  ات  تازرابم  عورـش  زاغآ  زا  ار  نیا  ماما  تسا .  هدمآ  نادیم  هب  مدرم  تیونعم  رانک 

 – مالـسا هفـسلف  رانک  رد  مدرم –  یگدـنز  هرادا  تارّرقم  ینعی  مالـسا –  هقف  هک  داد  ناشن  ار  نیا  مالـسا  يایند  رد  ام  نأّـشلا  میظع  ماـما 
هچ یناسفن –  ياهاوه  زا  ندیچ  رب  نماد  هللا و  یلا  عاطقنا  دهز و  ینعی  مالسا –  نافرع  یلالدتسا – و  قیمع و  هنانیب و  نشور  رّکفت  ینعی 
 ، رامعتـسا نارود  لوط  رد  تسا .  يوـنعم  مالـسا  ناـمه  یـسایس ،  مالـسا  هک  داد  ناـشن  ًـالمع  ماـما  دـنیرفایب .  دـناوت  یم  یگرزب  هزجعم 
 . تسادج یـسایس  مالـسا  زا  یقالخا  مالـسا  يونعم و  مالـسا  هک  دندرک  یم  غیلبت  یمالـسا ،  ياهتلم  يرادیب  نانمـشد  مالـسا و  نانمـشد 

یتاغیلبت لیاسو  ماسقا  عاونا و  اب  یمالسا  ماظن  نمشد  ههبج  نمشد و  یتاغیلبت  ياههاگتـسد  مه  زورما  دننک .  یم  غیلبت  ار  نیمه  مه  زورما 
مالسا هب  ار  مدرم  دنک و  یفرعم  ایند  رد  نشخ  يا  هرهچ  ناونع  هب  ار  یعامتجا  مالسا  هاوختلادع و  مالـسا  یـسایس و  مالـسا  دنک  یم  یعس 

 . دهد قوس  دهد ،  یمن  ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  چیه  وگروز  ملاظ و  زواجتم و  لباقم  رد  هک  یمالسا  هنابلط و  میلست  مالسا  يوزنم ، 
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ینعی درک ،  حرطم  ماما  هک  یبان  مالسا  دومن .  حرطم  ار  بان  مالـسا  درک و  لطاب  ار  مالـسا  زا  نیغورد  هراگنا  نیا  تسکـش و  ار  نیا  ماما 
ياهلاس لوط  رد  مه  زور ،  نآ  مه  یطاقتلا .  هناگیب و  بتاکم  لباقم  رد  هتخاب  گنر  مالـسا  دض  نینچمه  یفارخ و  رّجحتم و  مالـسا  ّدض 
تسایس دنک :  یم  دیکأت  نآ  يور  مالسا  نمشد  ههبج  هک  تسا  یطاقن  زا  یکی  نیا  زورما ،  ات  مه  و  یـسایس ،  ماظن  لیکـشت  يارب  هزرابم 

هچ نمشد  هک  نیا  هب  دنیشنب و  يا  هشوگ  دریگب و  دوخ  رس  دیاب  دشاب ،  ناملـسلم  دهاوخ  یم  یـسک  رگا  ینعی  ندرکادج ؛  تیونعم  زا  ار 
ار نیا  لباقم  هطقن  ماما  دننک .  یم  ار  غیلبت  نیا  مه  زورما  دشاب .  هتـشادن  يراک  دنک ،  یم  هچ  رگلاغـشا  دنک ،  یم  هچ  زواجتم  دـنک ،  یم 

یمالـسا ياهروشک  زا  يروشک  ره  هب  امـش  دراد .  دوخ  نورد  رد  ار  میظع  جوم  نیا  مالـسا  يایند  زورما  درک و  حرطم  مالـسا  ياـیند  رد 
دناوتب هک  تسا  یمالسا  اج ،  نآ  ناگدازآ  املع و  نادنمـشناد ،  نایهاگـشناد ،  ناناوج ،  ناگبخن ،  رظن  رد  هدنز  مالـسا  دینیب  یم  دیورب ، 
هزاجا دـشخبب و  ّتینوصم  نآ  هب  دـنک و  تیامح  ظفح و  ملاع  نازواجتم  نابلط و  تردـق  ناردـلق و  نایوگروز و  لباقم  رد  ار  دوخ  تلم 

سرد  4/3/82 نیمه .  ینعی  يدّمحم  بان  مالسا  دنهاوخ و  یم  ار  مالـسا  نیا  اهنآ  دهدن .  مدرم  رب  ار  نمـشد  هرطیـس  طلـست و  تلاخد و 
تلادـع میتسه –  نآ  راظتنا  رد  ام  هک  یتلادـع  تسا :  نیا  دـهدب ،  اـم  هب  دـیاب  نابعـش  همین  ياهنـشج  ّتیودـهم و  هب  داـقتعا  هک  يرگید 

یمن اهتلم  ِدوعوم  يدهم  ینعی  دیآ ؛  یمن  تسد  هب  تحیصن  هظعوم و  اب  تسا –  ناهج  حطس  هب  طوبرم  هک  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 
یمن رقتسم  ملاع  هطقن  چیه  رد  تلادع  تحیصن ،  نابز  اب  دننکن .  رامثتسا  یبلط و  هدایز  ملظ و  هک  دنک  تحیـصن  ار  ملاع  نارگمتـس  دیآ 

جایتحا ایند ،  ياهـشخب  همه  رد  هچ  داد – و  دهاوخ  ماجنا  ءایبنا  ثراو  نآ  هک  روط  نآ  یناهج –  حطـس  رد  هچ  تلادع ،  رارقتـسا  دوش . 
فرح نایوگروز  اب  تردق  نابز  اب  دنشاب و  هتـشاد  تسد  رد  ار  تردق  بلط ،  تلادع  حلاص و  ياهناسنا  لداع و  نامدرم  هک  دراد  نیا  هب 

 . درک تبحص  رادتقا  نابز  اب  دیاب  اهنآ  اب  دز ؛  فرح  تحیـصن  نابز  اب  دوش  یمن  دنتـسه ،  هناملاظ  تردق  تسمرـس  هک  یناسک  اب  دننزب . 
اب هاگ  نآ  دننک ،  زیهجت  دنروآ و  درگ  ار  دوخ  نارادفرط  دنتسناوت  هک  نآ  زا  دعب  اما  تسا ؛  تحیصن  نابز  اب  یهلا  ناربمغیپ  توعد  زاغآ 
اب هرکاذم  هطبار و  رد  يربهر  مظعم  ماقم  نارگید  سابتقا   30/7/81 دندز .  یم  فرح  تردق  نابز  اب  تیرشب ،  نانمشد  دیحوت و  نانمشد 

ندوب و ناملـسم  ردق  هب  ناریا  تلم  زیچ  چـیه  زا  اکیرما  هک  هللاو  دـنیامرف « :  یم  اکیرما  اب  هرکاذـم  هطبار و  باتک  زا  یـشخب  رد  اکیرما ، 
ندرگ نیا  امش  دهاوخ  یم  وا  دیرادرب .  تسد  ناتیدنبیاپ  نیا  زا  امش  دهاوخ  یم  وا  تسین .  تحاران  يدمحم  بان  مالـسا  هب  ندوب  دنبیاپ 

نارهت 1/9/81 هعمج ي  زامن  ياه  هبطخ  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  ذخآم  عبانم و  دیشاب » .  هتـشادن  ار  زارفارـس  هتـشارفا و  رب 
مـسارم رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  نابآ 13/8/81  زورلاس 13  تشادـیمارگ  تبـسانم  هب  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب 

هاپـس ياضعا  زا  يریثک  هورگ  رادـید  رد  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربهر  تاـنایب   14/3/84 هر )  ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاـس  نیمهدزناـش 
تانایب نابعـش 30/7/81  همین  تبـسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  یمالسا 24/6/81  نارادساپ 
هاگشناد كرتشم  مسارم  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  نارهت 14/11/82  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر 

يا هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  راثآ  ظـفح  رـشن و  رتفد  یناـسر  عـالطا  هاـگیاپ   www. Khamenei .ir 30/9/84 شترا يرـسفا  ياه 
باتک اکیرما  اب  هرکاذم  هطبار و  باتک  تیالو  ثیدـح  باتک  هیقف  یلو  یگدـنیامن  داهن  یناسر  عالطا  هاگیاپ   www. Nahad .net

یتسینویهص میژر  نیطسلف و  باتک  نمشد  نوخیبش  اب  هلباقم 

نارگید هاگن  زا  يا  هنماخ  ماما 

نارای هاگن  زا 

يربهر مظعم  ماقم  هرابرد  ینیمخ  ماما  هاگدید 

ماظن يربهر  تَمِس  هب  هدرکرفس ، زیزع  نآ  ینیشناج  هب  ناگربخ  سلجم  طسوت  يا  هنماخ  هّللا  تیآ  هک  ( 1) تسا يزور  دادرخ 1368   14
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دندوب هدومرف  نینچ  يا  هنماخ  هّللا  تیآ  دروم  رد  یتانایبرد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تلحر ، زا  لبق  دـندیدرگ . باختنا  یمالـسا  يروهمج 
نآ هب  دهعتم  یهقف و  لیاسم  هب  انشآ  هک  يردارب  نوچ  ار  امش  مناد و  یم  یمالسا  يروهمج  ياناوت  ياهوزاب  زا  یکیار  یلاع  بانج  : » هک

ینابم مالـسا و  هب  نادهعتم  ناتـسود و  نیب  رد   » و مناد » یم  دـینک ، یم  يراد  بناج  ادـج  هیقف  تیالو  هب  طوبرم  یهقف  ینابم  زا  دـیتسه و 
گوس رد  هرامـش 51 ، گربلگ  هلجم  هزوح  هاگیاپ  (. 1 «. ) دیهد یم  ینـشور  دیـشروخ ، نوچ  هک  دـیتسه  يردان  دارفا  هلمج  زا  یمالـسا ،

؛ ، : هلاقم عبانم  هللا .)  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  ) نارامجریپ

يربهر مظعم  ماقم  ینیدلاءاهب و  هللا  تیآ  ترضح 

هّللا تیآ  ترـضح  تلحر  تبـسانم  هب  یماـیپ  رد  يا  هنماـخ  هّللا  تیآ  ترـضح  يربـهر ، مظعم  ماـقم  ناـفرع  تیونعم و  ناـشخرد  هراـتس 
ياـه هزوح  رد  هراوـمه  هک  دوـب  يرداوـن  هلمج  زا  گرزب ، ملاـع  نیا  : » دـندرک فیـصوت  نینچ  ار  گرزب  تیـصخش  نیا  ( 1 ،) ینیدلاءاهب

يونعم یقالخا و  عیفر  ماقم  دنا . ناگتـسجرب  دیما  یمرگلد و  هیام  صاوخ و  يامنهار  نافرع ، تیونعم و  ناشخرد  هراتـس  نوچ  مه  هیملع 
انعم ملاوـع  هب  يا  هچیرد  دـشخردب و  شنادـنمتدارا  مـشچ  رد  یقرب  نوـچ  وا ، هراـشا  هـملک و  ره  هـک  دوـب  نآ  بجوـم  درم ، گرزب  نآ 

، هنادهاز یگدنز  ییاسراپ و  زا  یتشهب  رد  ار  دوخ  ضیفرپ  تکرب و  اب  رمع  املع ، الـضف و  لوبقم  دارم و  لاسنهک و  ملاع  نیا  دیاشگب . ...
يویند رادیاپان  فراخز  هب  یقیقح  ییانتعا  یب  دروآ و  رـس  هب  دوب ، شبحاص  يونعم  يانغ  دـهاش  لاس  اه  هد  هک  يا  هناخ  رقّحم  جـنک  رد 

ترـضح ناکیدزن  زا  یکی  یهلا  هریخذ  تخاس .» دوخ  راگدـنام  سرد  تسا ، هیملع  ياه  هزوح  هتـسجرب  نالد  بحاـص  همه  هریـس  هک  ار 
نآ یلاعلا  هّلظدـم  يا  هنماخ  هّللا  تیآ  تیـصخش  زا  دـننک : یم  نایب  نینچ  يربهر  مظعم  ماقم  هرابرد  ار  ناشیا  رظن  ینیدـلاءاهب ، هّللا  تیآ 
ياج رد  نینچ  مه  تسا .» يراوگرزب  صخـش  ناشیا  : » دـندومرف یم  دـندرک و  یم  لیلجت  یلیخ  دـندوب ، روهمج  سیئر  هک  ینامز  رد  مه 
هیلع هّمئا  هک  دوب  نشور  هدـنب  يارب  تشاد  ماما ،) ترـضح   ) هّللا حور  اـقآ  جاـح  هک  یناوارف  زوس  رایـسب و  صـالخا  اـب  : » دـندومرف رگید 
هدوب ماما  زا  دـعب  یهلا  هریخذ  ناشیا  هک  ارچ  مدـید ، یم  يا  هنماخ  ياقآ  رد  ار  يربهر  نامز  نامه  زا  دوب . ... دـنهاوخ  وا  نابیتشپ  مالـسلا 

همه زا  ناشیا  تسا . . .  يا ) هنماخ  هللا  ۀیآ   ) دیس نیا  هب  درک  دامتعا  یسک  هب  دوشب  رگا  ماما  زا  دعب  ( 2) يربهر مظعم  ماقم  هرابرد  تسا .»
نیا دـشابن .  اهنت  هک  درک  کمک  وا  هب  دـیاب  تسا ، . . .  يا  هنماخ  ياقآ  میراودـیما  وا  هب  ام  هک  یـسک  تسا . . .  رت  کیدزن  ماما  هب  دارفا 

 . دنا هدومرف  ات 1367  لاس 1361  زا  هک  یتارابع  تسا .  ردـقنارگ  ملاع  شیدـنا و  فرژ  دنمـشیدنا  نیا  نانخـس  زا  ییاه  شخب  تالمج 
نیا ام  : » دومرف یم  يا  هنادنمشیدنا  لمات  اب  هدز و  حیلم  يدنخبل  ناشیا  دش ، یم  ماما  زا  دعب  دارفا  یخرب  یماقم  مئاق  زا  تبحص  هک  یهاگ 

ربهر و دوخ  بناج  زا  هعیـش  يارب  دنناوت  یم  دننک  یم  لایخ  دننک .  یم  شالت  یـضعب  دنچ  ره  دـهاوخ ، یمن  ادـخ  نوچ  مینیب ، یمن  روط 
غیلبت ناشیا ، زا  دعب  تیعجرم  يارب  یناهفصا  نسحلاوبا  دیس  نامز  رد  : » هک دندرک  یم  نایب  ار  ناتـساد  نیا  هاگ  نآ  دننک ».  تسرد  عجرم 

جنپ یناهفـصا  نیـسح  دمحم  ازریم  تساوخ ، یمن  ادخ  هکاج  نآ  زا  یلو  دندرک ، یناپمک )  ) یناهفـصا نیـسح  دـمحم  ازریم  يارب  يدایز 
زا یخرب  هـک  لاس 1365  رد  دـناوخ ».  زامن  شرکیپ  رب  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  درک و  تلحر  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  زا  لـبق  لاـس 

هتبلا : » دندومرف دمآ  نایم  هب  هرـس  سدق  ماما -  ترـضح  زا  دعب  يربهر  زا  تبحـص  دندوب ، اقآ  تمدخ  رد  ناشیا  نادنم  هقالع  ناتـسود و 
هنماخ ياقآ  میراودیما  وا  هب  ام  هک  یـسک  تسا .  رت  کیدزن  ماما  هب  همه  زا  يا  هنماخ  ياقآ  یلو  دوش ، یمن  هللا  حور  اقآ  جاح  سک  چیه 

یم نامز  يا ».  هنماـخ  یلع  دیـس  تسا  زرحم  اـم  دزن  تساـم ، دـید  نیا  یلو  دـینک ، یم  بجعت  دـینک و  یمن  لوبق  اـم  زا  امـش  تسا .  يا 
هک نیا  اـت  دـش .  یم  یلمع  رتهب  رتشیب و  ریمـض ، نشور  ریپ  نیا  نیرفآ  شنیب  ياـه  هژاولگ  راـبرهگ و  نانخـس  ناـمز  رورم  هب  تشذـگ و 

ناونع هب  میدیسر و  ناشیا  تمدخ  دمآ .  شیپ  یلاعلا -  هلظدم  يا -  هنماخ  هللا  ۀیآ  ترضح  باختنا  هرس و  سدق  ماما -  ترـضح  تلحر 
اهنت ات  درک  کمک  ناشیا  هب  دـیاب  میدوب و  هدیـسر  بلطم  نیا  هب  شیپ  اه  تدـم  اـم  : » دـندومرف میدرک .  ضرع  ناشتمدـخ  يدـیدج  ربخ 
هلجم هزوح  هاگیاپ  (. 2 (. ) ینیدلاءاهب هّللا  تیآ  هتسراو ، فراع  لاحترا  ) قافآ رفاسم  هرامش 52 ، گربلگ  هلجم  هزوح  هاگیاپ  (. 1  .« ) دشابن
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؛ ، : هلاقم عبانم  تریصب . مشچ  زا  هر ،)  ) ینیمخ ماما  هرامش 186 ، مالسا  رادساپ 

ناگناگیب هاگن  زا 

باتفآ فصو 

يوس زا  للم ، نامزاس  همانعطق 598  رودص  زا  دعب  روشک : ) قبسا  ریزو  ،) یتراشب رتکد   * ناهج نارادمتـسایس  هاگن  زا  يربهر  مظعم  ماقم 
لک تقو  ریبد  رایئوکد ، زرپ  ریواخ  مایا ، نامه  رد  میریذـپب . ار  نآ  ات  دـش  یم  دراو  يدایز  ياهراشف  ناریا  رب  اـیند  دـنمتردق  ياـهروشک 

تاقالم دندوب ) روهمج  سیئر  نامز ، نآ  هک   ) يا هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  اب  دمآ و  ناریا  هب  مزال  ياه  ینزیار  يارب  دـحتم ، للم  نامزاس 
؟ روطچ متفگ  تسا ؟ هدش  لیصحتلا  غراف  یسایس  مولع  هاگشناد  مادک  زا  امش  روهمج  سیئر  تفگ : نم  هب  رایئوکد  ، تاقالم زا  سپ  . درک

لاس هد  منک و  یم  یـسایس  راک  هک  تسا  لاس  یـس  زا  شیب  مراد و  یـسایس  مولع  يارتکد  كردم  ایند  ربتعم  هاگـشناد  دنچ  زا  نم  تفگ 
هدرکن وگتفگ  وا  اب  هدیدن و  ار  يو  هک  تسه  يروهمج  سیئر  یسایس و  تیصخش  تدم  نیا  رد  متـسه . للم  نامزاس  لک  ریبد  هک  تسا 

زا  ) هدنیاپ مالسالا  تجح  ... ********* * ما هدیدن  امش  روهمج  سیئر  زا  رتدنمـشوه  رترادمتـسایس و  یتیـصخش  نونک  ات  یلو  مشاب ،
، تارکاذـم زاغآ  رد  دنتـشاد ، للم  نامزاس  قباس  لک  ریبد  نانع ، یفوک  اـب  يربهر  مظعم  ماـقم  هک  یتاـقالم  نیلوا  رد  هاگـشناد : ) دـیتاسا 
زا دعب  نانع  یفوک  دـندرک . تبحـص  انغ  روشک  یعامتجا  یـسایس و  تیعقوم  نآ و  گرزب  ياه  تیـصخش  انغ و  روشک  هچخیرات  هرابرد 

دننک راختفا  دیاب  اه  ناملسم  اه و  یناریا  مرادن . عالطا  ناشیا  هزادنا ي  هب  دوخ  روشک  هرابرد  متسه ، انغ  لها  هکنیا  اب  نم  تفگ : تاقالم 
... دـندرک ریخـست  ارم  بلق  تاـقالم  يادـتبا  ناـمه  زا  ناـشیا  دـندوب ، لـلم  نامزلـس  لـک  ریبد  ناـشیا  شاـک  يا  دـنراد ، يربهر  نینچ  هک 

تسایر تافیرشت  نالوئـسم  هک  یتاحیـضوت  هب  هجوت  اب  ناریا ، هب  نیتوپ ) ریمیدالو  ) هیـسور روهمج  سیئر  ریخا  رفـس  رد  ********* *
دوخ ریسم  لوط  رد  يو  دندوب ، هداد  يو  هب  یمالـسا  يروهمج  رد  هیقف  تیالو  هاگیاج  يربهر و  مظعم  ماقم  هرابرد ي  هیـسور  يروهمج 

تسا و ینامز  هچ  رد  ناشیا  اب  نم  تاقالم  تقو  منک ؟ راتفر  دـیاب  هنوگچ  نم  هک  دیـسرپ  یم  مادـم  دوخ ، رارقـسا  ناـکم  اـت  هاـگدورف  زا 
ماقم اب  تاقالم  رد  رگا  هک  دـنک  یم  تساوخرد  یتح  هک  تسا  هدوب  يدـح  ات  نیتوپ  بارطـضا  نیا  منک ؟ باطخ  دـیاب  هنوگچ  ار  ناـشیا 

هتـشادن و یبهذـم  قلعت  چـیه  هک  نیتوپ  ریمیدـالو  دـیامن . لـمع  روط  نیمه  دـنروآ ، رد  ار  اهـشفک  هک  تسا  نیا  رب  فرع  يربـهر  مظعم 
رد ما ، هتشاد  حیسم  هرابرد ي  نم  هک  یتاعلاطم  هب  تیانع  اب  دیوگ : یم  بالقنا  ربهر  اب  رادید  زا  سپ  دور ، یم  رامش  هب  کیئال  یـصخش 
یم هداد  همادا  يو  دـش . یلجتم  میارب  مدـید و  يا  هنماخ  هللا  تیآ  رد  ار  حیـسم  يارب  هدـش  هتـشون  ياهیگژیو  مامت  ناریا ، ربهر  اب  تاقالم 

میکح و وا  دـشاب ، رگن  هبناـج  همه  دـح  نیا  هب  اـت  وا  درک  یمن  روـطخ  نـم  نـهذ  هـب  هـک  تـسا  هتـسشن  ناریا  رد  یگرزب  مـیکح  دـیوگ :
هجوتم يرطخ  چیه  ناشیا ، راشرس  شوه  تیارد و  دوجو  اب  تسوا و  اب  ناریا  ياه  تسایـس  میظنت  يریگ و  میمـصت  هک  تسا  يدنمـشناد 

ار ینید  ياملع  تیالو  هیقف و  تیالو  موهفم  یمالـسا و  يروهمج  یـساسا  نوناق  یعقاو  يانعم  ناشیا ، اب  تاـقالم  رد  نم  . دوش یمن  ناریا 
www.askquran.ir عبنم : مدیمهف ... مدوب ، هدینش  هک 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
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رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com

تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،
یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،

ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،
ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،

لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 

: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
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هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 
مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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